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 ةمدقملا

 نم ريثك نع رخآل نيح نم فشكت ىنايبلا ثارتلل ةدوعلا تالواحم لزت مل
 يبعتلا اهمهأ نم ىتلا ةيريوصتلا هلئاسو ضعبب ةقلعتملاو «ةينفلاو ةيلامجلا هرارسأ

 تلاز ام ةيانكلا نأ ىف كش نم سيلو ؛ةيئاحيإلا هداعبأو هلاكشأ فلتخمب ىئانكلا

 ةيلالد ةيئانث ةينيب اهدرفتب ةصاخت «ةيزاجملا ريباعتلا فانصأ نيب ةزيمتملا اهتلزنمب ظفتحت

 نيب اهيف عزارك ىذلا ءافخلا ةصاخبو .ءتقولا سفن ىف زراجملاو ةقيقحلا نيب ةعماج

 تازيم نم هزيم دعي ىذلا ضومغلا ىلإ نايحألا ضعب ىف لصيل ةيفافشلاو ةدشلا

 . .ةيقارلا لوقلا نونف ضعب
 الا مليم ع ءاًياجعإو ىدص ىسفن ىف رهاوظلا كلت تدجو دقلو

 قبسأ مل ىننأ نظا .نيتهجو نم ةيانكلا عوضوم ثحب ىف تركف ىتح «فغشلاو
 ةيخيراتلا ةهجولا امهو الأ ء«ةسفانم ىريغ امهيف تسفان الو ءدحأ نم امهيف

 دومحم فّلؤم ىلع ىنألد دق امهتاذ دح ىف ءاصقتسالاو ثحبلا ناكو «ةينفلاو

 عومجم وهو ؛«هتغالب -هروطت -هتأشن ىئانكلا بولسالا» موسوملا نوخيش ديسلا
 وهو «ةينفلا ةهجولا اهيهاضت ال ةياتع ىخيراتلا بناجلاب فّلؤملا اهيف ىنع تاسارد

 ىذلا جهنملا ىف اًحضاو فّلؤملا ريصقت ناكو «هتاذ باتكلا ناونع نم مهفي ءىش
 «ىئانكلا بولسالا اوسرد نيذلا نايبلا ءاملعب متهي هارت امدنع «ةيانكلا هب لوانت

 ةهجولاو «ةيئانكلا ةرهاظلا عبتت نع اًفرصنم ؛ةسارقلا ىف اساسأ مهايإ اربتسعم

 نييغالبلا بنك ىف هيلع ىه ام ىلإ تلصو نأ ىلإ اهلكشتو اهرولبتل ةحيحصلا
 «ريثآلا نبال «رئاسلا لثملا»و «ىكاكسلل «مولعلا حاتفم» لثم نم ؛نيرخآتملا

 ىلإ (رقتفم نيثدحملا بتك ةسارد ىف هجهنم ناكو «ىنيوزقلا بيطخلل «حاضيإلا»و
 نم رصعلا ىف دج اًمع الوصفم اًمبتت ةيانكلا عبتتي هلعج ىذلا ؛ىلومشلا لوانتلا
 ام مغر كلذو ؛ةثيدحلا تايبولسالاو «ةيبرغلا ةغالبلا اهب تفذق ةيغالب تاسارد

 . ىئارجإلا ىوتسملا ىلع نيتغالبلا نيب لصاحلا ريثأتلا ةلآض نم ودبي
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 نأ ىلإ ثحابلاب مفدت تذخأ ةحلم لئاسم ةباثمب كلت ريصقتلا هجوأ تناكو

 «ىنفلاو ىخيراتلا دعبلا امهو ءاّقباس ناروكأملا نادعبلا هماوق ءايئدبم روصت عضب

 ةعبرأ امهنم باب لك تحت ىوضني «نيباب ىلع ثحبلا اذه ةطخ تعرووت كلذبو

 .ثحبلا اهيلإ لصوت ىنلا جئاتتلا لمجُت ةمناخب ىهتنيو ءلوصف
 ىلإ اهتأشن ذنم ةيانكلا ىف ثحببلا خيرات» هناونع ىذلا :لوالا بابلا امأف «

 ىف هلوادت رثك نا ذنم ؛هروطتو هتأشنو ١ىئانكلا بولسالا لوانتف «ثيدحلا رصعلا

 ءهيوبيسو .ىديهارفلا دمحأ نب ليلخلا لاثمأ .نيرسفملاو ةغللا ءاملع طاسوأ

 . ىرجهلا عبارلا نرقلا فراشم ىلإ عبتتلا كلذ رمتسا ثيحب «ةديبع ىبأو «ءءارفلاو

 ىف سداسلاو سمانخلا نيئرقلا نابإ ةيانكلا روطت عباتي نأ ثحابلا ىلع اًمازل ناكو

 فيرعتب قلعت تافاضإ ص نويغالبلا داع ام مهأ زاربإ الواحم .ىلاتلا لصفلا

 أرط ىذلا لوحتتلا ىلإ مث نم رظنلا عر نأو ءاهتخغالبو .اهماسقأو «ةيانكلا

 نيناوق كلذب ىنعنو ءاهثمحابم ىلع ةيلقعلا مولعلا ضعب ماحقإ مت نأ دعب ءاهيلع
 .ةفسلفلاو قطنملا

 «نماثلاو ؛عباسلا نرقلا ىف ءاملعلا دوهجل صصخف :ثلاثلا لصفلا امأو

 ىلإ ايدأ ثحبلا ىف اًقمعو اًمسون تدهش ةرتف ىهو «ىئانكلا ثحبلا ىف عساتلاو

 «عورفلاو .ماسقالا ريثكتب ىنعت ىتلا ,ةيمالكلا ةسردملا :امه ؛نيتسردم رولبت

 نم ءالاو نمو ىكاكسلا ُدَمُيو .ةيفلفلاو ةيقطنملا نيناوقلا هماوق جهنم عانطصاو
 .اهداور

 ىلامسججلاو ىقوذلا بناجلا بلغت ىتلا ةيبدالا ةسردملا ىهف ةيناثلا ةسردملا امأو

 «ريثالا نباو «ىناجرجلا رهاقلا دبع :اهمالعأ نمو «ةيانكلا ةسارد ىف هريغ ىلع

 .امهبرد ىلع راس نمو

 ناكو سحُن انأدب ثيحب «ةيانكلا ةسارد ىلع سكعنا هلك كلذ نإف ةلمجلابو

 كلت نكت نإو ءصوصخلا ىلع ةيانكلاو ءاًمومع ىنايبلا ريكفتلا تباصا ةمرأ
 ام طسبب «تايئزجلابو ؛عورفلاب ةيانعلا ىلإ ءاملعلا مامتها تلوح دق ةمرالا



 ىمَسي ام روهظ ىلإ ىدأ ام وهو ؛لامجإلا مزلتسي ام لامجإو «طسبلا بجوتي
 اهيف ىعس تافلَوَم ىهو ؛«ىشاوحلاو «ريراقتلاو .تاصيخلتلاو ءحورشلاب»

 دجاو كلعلو .ةيبرعلاو ةيلقعلا مولعلا نم نكمل ىف مهتردقم زاربإ ىلإ اهباحصأ

 ىذلا ىطويسلا ناقتإ ىفو ؛هرصتخمو ىنازاتفتلا لوطم ىف ةفاقثلا كلت نم اًنيش

 عمجو ءزجوأو لمجأف ؛حرشلاو ؛عمجلاو .صيخلتلا ىف ةدايرلا هيلإ تهتنا

 . ىعوأف

 ثحابسلا هيف ماق «نيثدحملا نيسرادلا دوهجل صصخف : عبارلا لصفلا امأو

 عادتبالاو عابتالا ىدمو «فيلأتلا تاياغ ىف اهنيب هباشتلا رابتعاب تاَمّلؤملا فينصتب
 .ةقيرطلاو جهنملا ىف

 هلوصف تعّروتف «ةينفلا ةهجولا نم ةيانكلا» هناونع ىذلا :ىناثلا بابلا امأو «

 لكشلا ىلع ىنعملا ميسم ةفسيظو اهل ؛ةيبدأ ٌةروص اهرابتعاب ةيانكلا ةسارد ىلع
 نم ىرخاالا ريوصتلا تايوتسم ىقاب نيبو اهنيب عمجت ىتلا تالصلاو «ىسحلا ىداملا
 .لوآلا لصفلا تحت هلك كلذ ىوضنا دقو «تارابعو «ظافلأو , عاقيإ

 وهو «ةيعامتجالاو ةيقلخلا ميقلاب ةيانكلا ةلصل صصخف :ىناثلا لصفلا امأو
 هيلع لدتسن ام وهو ءاهلاكشأ فالتخا ىلع تايانكلا تالولدمب قلعتي ىذلا دعبلا

 دنع تطبترا اهنوكل ؛اهريثأت ىلاتلابو ءاهءاحبإ تدقف تايانكلا نم ريثك نأب
 .نآلا دوجو هل دعي مل «نيعم ىعامتجا طسوب اهتغايص

 لامج راربإل اًصصخم -ىيئانكلا ريبعتلا تايلامج ىف وهو :ثلاثلا لصفلا ناكو
 نيبو اهب فالتسخالاو هباشتلا هجوأ ضعبو ءةفلتخملا اهماسقأ لالخ نم ةيانكلا

 .ريثأتو ءراصتخاو ءراجيإ نم ةياتكلا هب رخخزت امو .لسرملا زاجملا
 هيف من «قايسلا لخاد رصنع اهفضوب «ةيانكلل ةصصخسم لوصفلا ةمتاخ تناكو

 هجوُت نأ نكمي ىتلا ذخآملاو ءءامدقلا دنع هب توع ىذلا جهنملا ىلع ٌريكرتلا
 ىذلا قايسلا لخخاد الإ ةروصلاب فرتعي ال ثيدحلا دقنلا نأو اميس ال .جهنملا كلذل

 ءمظنلا راطإ لخاد ةغيظو نم هيدؤي امب الإ هتميق رهظت ال رصنع ىهف «هيف تدرو

 . ىّفلتملا ىلإ عدبملا نم ةيبدالا ةبرجتلا لقنب موقت ىربك ًةروص هنال ؛هلك صنلا وأ
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 ةساردل جهانملا بسنأ وه ىخيراتلا جهنملا نأ ىلوالا ةلهولا ذنم ودبي ناكو

 ةيوغللاو ةيئيدلا ءاوجالا لخاد ملطصملا َرولبت نأ ذنم «ةيانكلل ىخيراتلا بناجلا

 دنع نأشلا وه امك ءنايبلا روص نم خسرتو هلوادت َرْثَك نأ ىلإ ؛ةيصامتجالاو
 .ءاوسلا ىلع نيثدحملا نيسرادلا وأ نيرخاتملا نييغالبلا

 ىذلا ىليلحتلا جهنملا هتسارد ىف قئاللا ناكف :ةيانكلا ىف ىنفلا بناسجلا امأو

 صئاصخلا ةياهنلا ىف ددحي نأ هنأش نم اًينف ًاليلحت اهليلحتو رهاوظلا فصوب ىنعي

 اهيف كرتشي رخآلا اهضعبو «ىعون اهضعب صئاصخ ىهو :ىئانكلا ريبعتلل ةيلامجلا
 هيلإ وعدت ام اريثك نيجهنملاب عاضتنالا ناك دقلو .ىرخالا ةيزاجملا روصلا ضعب عم

 اقصو بلطتي -لاشملا ليبس ىلع- ةيانكلا خيراتف .ماقملا هيعدتسيو .ةجاحلا

 .(ريسفتو ًاليلحتو «رهاوظلل

 دَح ىف عوضوملا ةعيبطب قّلعتي ام اهنمف :ءثحابلا اههجاو ىتلا تابوعصلا امأو

 ىذلا تنعلاكو «نيرمخأتملا نييغالبلا بتك ىف ىئانكلا ثحبلا قارغتساك ؛هتاذ

 مهضعب ءاملعلا تاضارتعا ةعيبط ىلإ ذافتلا تالواحم ءانثا ًةداع نوثحابلا هب سحي

 .ةيلقعلا مولعلا ىلإ تدنتسا اهرثكأ نأ رابتعاب ءرخآلا مهضعب ىلع
 ةيحان نم ؛ةيئانكلا ةروصلا ةعيبط نع اجتان ناك ام تابوعصلا كلت نمو

 ؛ةراعتسالاو هيبشتلاك ؛ىرخألا راجملا روص ىقابب تنروق ام اذإ اهرصقو ءاهمجح
 .ثحبلا لوصف نيب توافتلا ضعب روهظ ىلإ ىلاتلاب ىدأ ام وهو

 ؛ميركلا ئراقلل عضاونملا لمعلا اذه ىلع مكحلا كردي نأ ذئدنع ثحابلا دويو

 ىلإ ذئدعب رظنلا هجوي وهو .تانه نم ملسي الو ضئاقن نم ولخي ال هنأ هنم انيق

 لئالد» لثم نم ىبرعلا نايبلا رداصم مهأ ىلع دامتعالا ىف (دهج رخدي مل هنأ

 باتكو ؛ىكاكسلا بوقعي ىبال «مولعلا حاتفم»و «ىناجرجلا رهاقلا دبعل «راجعإلا
 . ىنازاتفتلل «لوطملا»هو «ىنيوزقلا بيطخلل «حاضيوإلا»

 روتكدلا فرشملا هذاتسال ريدقتلا تارابع ىمسأب مدقشي نأ الإ هعَسي ال امك

 - حد



 .فارشإلا هيلوت ذنم اهب هلمش ةياعرو مهفت نم هيدل هاقال ام ىلع ريرابيل مساقلب

 .ايفك اهيزن (روبص اًملاع كلذ ءانثأ ىف ناكف ءهنم ءاهتنالا ةياغ ىلإ

 دمحم ذاتسالل نانتمالاو ةدوملا تارابع صلاخ ىدسي نأ ثحابلا ىسني ال امك

 ىلإ ؛هركف ىف ثحبلا راد نأ ذنم .هحئاصنو هتاهيجوتب هيلع لخبي مل ىذلا بيبر

 .ةياهنلا ىف هيلع وه ام ىلع ىوتسا نأ

 .قيفوتلا هللابو
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 لوألا بابلا

 اهتاشن ذنم ةيانكلا يف ثحبلا خيران

 ثيدحلا رصعلا ىلا

 اح



 لوألا لصفلا

 هيف ثحبلا ةأشنو ىئانكلا ريبعتلاب فيرعتلا

 :ةيانكلاب فيرعتلا - -1

 لوادتلا ىلع هلها عضاوتي نأ ىلع ةيناسنإلا ثاغللا بلغأ ىف ىلا باطخلا جرد

 ىفخملا ديعبلا ىنعملا وه ذئدنع دارملا نأ ذإ ءرهاظلا ىف اهنم مهفي ام ىنعت ال دق ظافلأب

 ريبعتلا ءانثأ ةيبرعلا ةغللا نأش طبضلاب وه تاغللا كلت ناشو «كلذ ءارو روكنملاَو

 اهنع دّلوَتت :: ىتلا ىه اهنأك لوالا ىناعملا نأ ىهو .ةديفم ةتكن انه نكت نإو ١ ىئانكلا

 هباش ام وأ .عوبتم اب عباتلا وأ «موزلملاب مزاللا طابترا اهب طق امدنع ىناوثلا ىناعملا كلت

 . كلذ

 دبع هدروأ ام اهنم ؛(1)ةيانكلل ةديدع تافيرعت ةيبرعلا ةغالبلا ءاملعل نأ مولعمو

 ىنعم تابثإ ملكتلا ديري نأ ةيانكلاب دارملاو :هلوق وهو ,.(ه47] تر ىناجرملا رهاقلا

 هيلات وه ىنعم ىلإ ئجي نكلو .ةغللا ىف هل عوضوملا ظفللاب هركذي الف .ىناعملا نم
 ليوط رها :مهلوق ٠ كلذ لاثم ؛هيلع ًاليلد هلعجيو ءهيلإ هب :ئمويف دوجولا ىف هفدرو

 اهل ةمودخمم «ةفرثم اهنأ دارملاو : ؟ىحضلا موؤن» ىهو ؛ةماقلا ليوط نوديري :«داجنلا

 هيلإ اولصوت مهنكلو ءهب صاخلا هظفلب هوركذي مل مث ىنعم اودارأ دقف ءاهرمأ اهيفكي نم

 ىلع صني هنإف .(2)ناك اذإ نوكي نأو دوجولا ىف هفدري نأ هنأش نم رخآ ىنعم ركذب

 وأ لوألل اًعبات ىناثلا ىنعملا ريصيل ىتح ءامهضعبب امهقلعت ىلعو «ىئانكلا ىنعملا ةيئانث
 ىنعملا ركذ ىلإ دوصقملا ىنعملا ظفلب حيرصتلا نع الودع ةيانكلا ىف نأ امك «هل اًفدر

 . كلذ ىف ملكتملا بغر اذإ عوفولا لصاح وأ اًققحتم هلعجي لكشب رخآلا

 ريبعت مخفأ ىف اهرربيو ؛ىناعملا روصي ىذلا بيجعلا ءاقخلا اذه ةيانكلا زيمي ام لعلو

 عونلا اله ليوا :ىكاكسلا لاق «تيمس هلجأ نمو اهيلع بلغ ىتح ةروص عدبأو

 امفيك (ى .ن .ك) نآل .«كلذ ىلع ىنك ةلالدو .حيرصتلا هجو ءافحخإ نم هيف امل ةيانك

 اذإ ىلعي :ةيانك ىنلكي هريغب رمألا نع ىنكو ءهريغ ديرتو ءىشب ملكتت نأ :ةيانكلاو» :ناسللا ىف ءاج (1)

 ربأب هرفعأف ةيلهاجلا ءازعب ىزعت نم» :ثيدحلا ىفو .«هوحنو طئانلاو ثفرلا وحن هيلع لدتب ام هريغب ملكت

 346- ةيزيلجنإلابو ء3/46106ال1311© ةيسنرغلا ىف ةيانكلا حلطصم لباقي .174 0١14 برعلا نال هاونكت الو هيبأ

 طاءلمحومتأرع ظومعقأو- ظعمفودمأ اهئوانوكع- 17276 عجار .24640011018 ةينابسإلابو .10آلالال

2 2 .1983 

 نم ؛ىرغللا هلاجم ىف لك ةيانكلا فيرعت ةيحئرفإلا ةغالبلا ءاملع تفي مل .52 ص ءزاجعإلا لئالد (2)
 : ىزيلجنإلا مجعملا ىف درو ام كلذ

 1ككمصالوملا ه جدع 0( ءمعمعال زم تطنعأا هصع اطانو ذذ :عيرامععل زن ةم0عطع#ع ةككصعأوأعل ىذا

 آ1, 101 1 معاهم عع اطلع انقع 01 لوا وأ نم 50621 10 52681 الذع 8231151

 ماازدق مهمععطوعأاع, 11ءم15مديإ/, طقجع 500 ظرلماعل عدل طمانقل ام نعقأ 8ءاقأم طزن 113م6:

 6مااندع 1كممن ؟ةعاسمو 2. 0. 80. 0أةكعماب 00078.
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 تّقتشا ةيانكلا نأ ىكاكسلا | حجري كلذلو .6)!6. . .ءافخلا ىنعم ةيدأت عم ترادا تبكرت
 اهيف امل ( ىنك تيمس نالف تنبو ءنالف مأو «نالف نباو «نالف وبأ وهر# : ىنكلا اهنم

 ذخالل ةلباق ةلاسملا ودبت دفو .200. . .مالعالا مهئامسأب حيرصتلا هجو ءافخإ نم
 سايقلا ىلع اندمتعا نإو ىتح كلذ ةقيقح ىلع لدي ام انيديأب سيل هنأو ةصاخ «درلاو

 1 .عامسلاو

 نم اهقاقتشا راوج عدو ءاعم نيرسمالا حجري «زارطلا» بحاص اندجو كلذلو

 ةقيقحلاب روتسم َزاجملا نال ؛رهاظ وهف رتسلا نم اهقاقتشا امأ» :لاق . ةينكلا نم وأ رتسلا
 رهف ةينكلا نم اهقاقتشا امأو «ىفخ ق)راجملاو «ةرهاظ ةقيقحلاف :ةنيرقلاب ر رهظي ىتح
 عوضوملا وه هنال ؛هقح ىف ةقيقحلاك وهف دمحم همسا ناك اذإ لجرلا نال ؛اًضيأ نكم

 هنوقلطي اال مهنأك هنأل ؛هيلع دمحم ىرج دعب هنإف هللا دبع وبأ انلوق امأو ءألوأ هئاراب

 ا ؛ةينك هنأب :انلق اذهلف ءالؤافت وأ ةقيقح هللا دبع هل لاقي نبا هل راص نأ دعب الإ هيلع
 ىبحي نكي نإو .(!«قاقتشالل ناحلاص ىرت امك امهف «هنع اًفشاكو مسالل اًحضوم ناك
 هناكف . رهاظ هنإ هلوقل ؛هريغ ىلع همدقيو ودبي ام ىلع لوألا قاضتشالا حج ري ىولعلا

 .رخآلاب نروق ام اذإ سبللا لمتحي ال

 «ةيسنرفلا ةغللا ىف ةيانكلا ىف لاحلا هيلع امع فلتخت ال ةفيظولا هذه لعلو ؛.402 ص ؛«مولعلا حاتفم (1)
 :آ م [0821- 2: 638 مجعم ىف ثأقنا عال لرقي
 '11ءامورصت 1غ: 101ه عا, م0606 لع ]ق1 عانقهع مقن 1ةوانغعأ 09 ةالم7110 ان 026670( قنا 77306

 لان اعيررلع 0عئأ عئاشتلا انتت ةنتاتع ©011©غر0أ انأ ]انأ تأ انتاذ مه انت 7عأقأن0ل 26عقكفنكع (ءقانكع

 ءا ءلقعاب 12عءانذأول, ؟ةععتال ةقعع “طملتكع ان 76" [مزرع 1ع كمهاعتلال كتأ انلع 121/)102©721”“

 اًبوغل (رصنع ةبانكلا رابتعاك ؛ةيبرعلا ةغالبلا ءاملع تافيرعت عم هجوأ ةدع ىف ىقتلب موهفملا اذه نإف ةلمجلابو
 ةيانكلا ةفيظو اوييد ناجل ىناسللا مجعملا هدح دقو :دوصقملا وهو ىفخم رخآلاو «ىرهاظ اهادحإ ةيئانث ةينب اذ

 : ىلاتلا هجولا ىلع اًيقد (ديدحن
 "311 كموزل أع: لكرمع هقممنغع عمم مع للع ت00 2 !'20108)(6©

 آش 222101216 تأ انت ةنودصأع انقئتقأعتا لع لعطمردتسه ان نأ, 16 2201 651 1656176 اماناع 1015 مانت
 لعكز عدعع 1غ مطعكممودغمع !!مهدتكاتوننع مقع 1توانعأ اندلع 0102(750 661 3]065 22066 مقن انتا 627136 قان-

 نع وننع ءءاانأ وانا ؟ةادلعقتاب 1ع5 لعانا> 2001055 تاشمأ 11528 مقن انزع 76أوا002 0ع كقنندع 8 ع71ءأب

 اه :معمااع مءانأ لكن جمعت اع ممكنا لع 1ه كنعأز]علاع ك 201 محقق ةعنلعضتعدم !'هعاتنوص لع تنعتأ-

 ازرع ءلااع مغردعر مقن نضع ؟عكقاتوم لع مقماغع ه 0زعأ هن لع مواغتقالا "0لمغع ان 6252*, مقت

 نع ءاواتنمر لع اه حقئاتع هنت امانا (ندع ؟هزاع م !'!طهيتعم#). 121011011114115 1015 11101115-

 1101الآخ,

 ةرهاظلا نييسعت ىلع لمعت اهنإف ءرومرلل طيسب ليوحت درجم نكت نإو ةيانكلا نأ هلك كلذ نم صلخ.تسيو
 نم ديدمعع ىلع اهءاوتحا ىسنن نأ نود ؛ةرهاظلا كلت ريغ ظافلاب ىنعملا نع ريبعتلا اهب مثيو ؛ةيوغللا
 02 :ص «مولعلا حاتفم )2( . تاءاحيإلا

 . آم 599260000106 :راجملا ملطعم لباقي (3)

 .379 .1 ءرئرطلا (4)



 تاعبأ لمحت ىنكلا نكت نإو ءرتسلا ةلالد نم امهل امل ؛ةينكتلا ىه ةيانكلا ودبن دقو

 اًقيقحت «ةلالدلا ىف هّلداعي ام ىلإ ةينرتعلا لادلل كرت ةيانكلاك ىنكتلا» نإف «ةيعامتجا

 ىف وه هيلإ ركفلا لوح ىذلا (17لادلاو .ىدرفلا رّيحلا نمض ىعامتجا ديلقتل ةباجتساو
 ٌهاملعلا هلاق ام ٌرواجتن نأ انرودقم ىف سيلو .(206. . .نسحلا وبا ىلع ؛ىظفل ةينكلا
 .فاطّلا ةياهن ىف ةعنقم ةجيتن هيف ودبت ال داهتجا ىلع ةينبم ةلأسملا نال ؛نأشلا اذه ىف

 ١ : ةيانكلا ىف رتسلاو حيرصتلا مدع ةلثمأ نمو

 . 2 :حيدملا ىف ساون ىبأ لوق
 (3ريسي ثيح دوجلا ٌريسي نكلو 2 هنود لحالو ٌدوج هزاج اَمَق

 ريبعتلا ىلإ كلذ نع لدع هنكلو ءايخسو (داوَج هنوكب هحودمم لاصخب هيف حّرصُي مل
 اذه هب لزن ناكم ىأ ىف لحنريو لحي دوجلا لعج ثيحب .ةغلابم رثكأ رخآ ىنعمب

 .نيعماسلا ىف هريثأت ىوقي كلذبو ؛حودمملا

 رتس هيف «لقعلا ةلقو ءابخلاو ةهالبلا نع ةيانك :«داسولا ضيرع نالف» :برعلا لوقو
 . غلبأو عماسلا سفن ىف عقوأ هلعجي نأ هنأش نم ىنعملل

 رتسلا قيرط نم ْتنأ امئإو «ىنعملاب اهيف حرصُي مل ةديدع تايآ ميركلا نآرقلا ىفو
 نإ مُكْضْعَب ئضفأ دقو ... » :ىلاعت هّلوق اهتلئمأ نمو ؛نيعماسلل اًظعوو اًبدأت ءافخإلاو

 «[ةرقبلا] « <29 ... منش ىنأ مكثرح ارناف ... » :ىلاعت هلوق ء[ءاسنلا] 422 ...ضْعب
 نيب ثدحي ام روصت اهلكو ؛[فارعالا] « 202 ... اهاشغت املف ...» :ىلاعت هلوقو

 .لاعفأ نم ةأرملاو لجرلا

 ىف قفتت اهنأ الإ ةغايصلا ىف تفلتخا نإو ةيانكلل نييغالبلا تافيرعت ضعب نأ رهظيو
 نم هيلإ ىضفيو مزاللا هيضتقي امو «حيرصتلا مدع لثم «ةينغلا تايصوصنخلا نم ريثك
 ىف هيواسي ام ىلإ ءىسشلاب حيرصتلا كرت ىهو :ةيانكلا نإ :لوقي ىبيطلا مامإلاف ؟موزل

 آو ةومن 5465 تالولدم ىلع عمجيف لولدملا امأ ءآمتت 5أج015305 لارد ىلع عمجيو :لادلا (1)
 :كلذ ىف مجار ءريسوس دنع ةيناسللا ةمالعلا ىهجو نادعي ناحلطصملاو

 82. 0هقانوومصل 10. ©0081, 101210 هنتع 0ع 0108عانوان6 عك 182عانع5ك, 28ءطغلاع طةوموؤ, 76

 "عز جوع” 2: 6

 ."284 ص ٠ ىنعملا وحنو توملا وحن «ةيولع ميعن (2)

 . 737977" ص «ناويدلا مجار 23(



 .ةماقلا ليوط ىأ «داجنلا ليوط نالف» لاقي امك ؛«موزلملا ىلإ هنم لقتيل «موزللا

 هجو ءافخإ نم اهيف امل ؟ىنكلا هنمو ءحيرصتلا هجو ءافخإ نم اهيف امل ؛!ةيانك تيمسو

 وه ىنعملا موزل ىواي ام نإف .217:. . .ةقلطم ريغ وأ ةقلطم امإ ىهو «ملعلاب حيرصتلا
 ءاسنخملا اهتبسن ىتلا ةراهطلاو ةفعلا ةفص لثم ««ىنعملا مزال) ب ةداع هيلع حلطصي ام

 :اهلوق ىف رخص اهيخأل
 (27راجلا هيب ىلخخي نوح ةبيرل اهتحاسي ىشُمَي ٌةراج هّرت مل

 2” 2 :ةديصق نم ىبنملا لوف ىف تارارملا ىه وأ
 همقالع ىل تلح ىتح ىدرلا تيعر ىننإف نوحشاكلا ىنمهتي الف

 مقلعلا نال ؛«تيعر» لاق انهلو ؛تارارملا نع مقالعلاب ىنك ...» :ىقوقربلا لاق

 ,(3):كلذ ىدايتعال هترارم تدتشاو ىنعي «ىعري امم

 : ىسبعلا ةرتتع لوق ىف ةأرملا وأ
 (4)هرحن مل اهّنيلو ىلع تمرح هل تّلَح نمل صنق ام ةاشاي

 . كلذ ىف برعلا ةداع ىلع ةاشلاب اهنع ىنك ثيحب
 ء[ءاسنلا] « 4229 ... ءاَستلا متسمال وأ ... » : ةميركلا ةيآلا ىف ةسمالملا هيلع لدت ام وأ

 0 . عامجلا وهو
 ام درجمب عماسلا نهذ ىف لكشتي امثإ ىنعملا ىنعم نأ ىلع لدت اهريغو دهاوشلا هذهو

 .ركفلا نسحأ اذإ هنهذ ىف رودي وأ «هعمس قرطي

 (رهظم كلذ ناكو ؛(زاجم وأ ةقيقح اهرابتعاب ةيانكلا ىف ثحبلا ةغالبلا ءاملع لواح

 نايبلا ءاملع رثكأ نأ» ىري ىولعلا ةزمح نب ىيحيف .نأشلا اذه ىف مهفالتخا رهاظم نم
 اهنأ نم هيلإ بهذ ام ىزارلا بيطخلا نبا ىلع ركنأو ءزاجملا عاونأ نم ةيانكلا دع ىلع

 .406 ص :نايبلا ىف نايبتلا (1)

 :اهعلطم ةديصق نم تيب وه (2)
 رادلا اهلهأ نم تلخ مأ تفرذ مآ راوع نيسملاب مأ جاهام

 ىشمي ال وهر ءشحف هنع فرعي مل (ميرش اًفيفع رخص ناك دقل . . . ىشمي ةراج هرت مل» :اهلوقل حراشلا لاق

 .225 ص ءءانخلا ناويد حرش ؛بلعث سابعلا وبأ ءاهجور بايغ ىف اهسفن نع اهدواريل اهتيب برق
 .51 2١4 ىقوفربلا حرشب هناويدو ؛246 ص «مازع باهولا دبع قيقحتب ىبثتملا ناويد عجار (3)
 .23 ص ءديع فسوي حرشب ةرتنع ناوبد عجار ؛ةقلعملا ىف درو اذك (4)



 ةياهن» هباتك ىف احيرص ىزارلا ىأر ىتأ دقو .(0)1...راجم ىهو ءازاجم تسيل

 نأ هئايبو ءزاجملا نم تسيل ةيانكلا . ..» :هلوق وهو .«راجعإلا ةيارد ىف زاجيإلا
 ملَو 0276... دوصقملا وه اًيناث ىنعم اهانعمب ديفتو ةظفل ركذت نأ نع ةرابسع ةيانكلا
 رخآلا وه مالسلا دبع نب نيدلا زع خيشلا اندجو لب ؛هيلإ بهذ اميف ىزارلا درفني
 . (3)زاجملا ثحابم نم اهجرخي

 نيب ام قرف» وه («4)زاجملاو ةيانكلا نيب قرفلا نأ ىرت ء ءاملعلا نم ىرخأ ةفئاط نأ ريغ

 رخآ قرفو . . اهتلمجج نم ةيانكلا تناكو هماسقأ ىلإ لصف اذإ َراجملا نال ؛ ؛ ماعلاو صاخلا

 وأ تناك ةيظفل ةئيرق نع درجي ال زاجملاو «ةيظفللا نئارقلا نع ةدرجم ةيانكلا نأ وهو

 وأ ءعرفلاو لصالا ةق ةقالعب هبشأ ةقالعب زاجملاب ةيانكلا تطبترا ءاوسو .(0)«ةيونعم

 وبأ قفاويو .امهنيب ةلصاف (ةودح نوعضي ىأرلا اذه باحصا نإف نئارقلاب ىه تصتخا

 نأ ىلإ (رظن ؛ةقيقح لب ؛راجملا نم اضيأ وه اهاري الف هاجتالا اذه ىكاكسلا بوقعي

 نم نوكي ةيانكلا ىف لاقتنالا نأو .ءىفاني زاجملاو ءاهظفلب ةقيقحلا ةدارإ ىفانت ال ةيانكلا

 اللا ىلإ موزلملا نم نوكي زاجملا ىف لاقتنالا نأ نيح ىف ,موزلملا ىلإ مراللا

 نال «ةقيقح انسيل هدنع ىهف ؛نأشلا اذه ىف هيأرب درفني «' )ىنيوزقلا بيطخلا داكيو

 نم هل دب ال ٌراجملا نال ؛(ارراجم تيلو .ةمزال لب ىقيقحلا ىتعملا وه نسبا ذارملا ىتعملا

 ةيقطنملا ةعزنلا هيلع ىغْطَت ليلحتلا اذه نأ مولعمو .هانعم ةدارإ نم ةعنام 45[ان06 ةئيرق

 نع اهدعبأ ىلامج سح نم هب راتمت امع نمزلا نم اًحدر ةيبرعلا ةغالبلا تدعبأ ىتلا

 .236 «ىبرعلا نايبلا ؛ةنابط ىودب (1)

 .191 ص ءراجعإلا ةيارد ىف زاجيإلا ()

 .113 ص ؛راجملا عاونأ ضعب ىف زاجيإلا ىلإ ةراشإلا ()

 ناقفتتو رومأ ىف نافلتخت ناتروصلاف «ةيمنرفإلا ةغالبلاو ىبرعلا نايبلا نيب اًكرتشم امماف ةلأسملا هذه ودبت (4)

 :راجح فيزوج ىري امك ىرخأ ىف
 “زكر 5ةمعمند «عقل صعملتب أه 22ءامئللاتنع تمضقأ 51غ 8 065)ذ جمعت ]8 معققمزت76 هان 18 ء12056 مقع ان

 ةاناتع ملت نانع 12 ءأعض, مقنع نانع نع 20123 1182026 ق7 ةناق عع ال76 11 خانك.

 آم عازلاع ةموقن مواقع قه 15 صعامدإلا متع ((ءا1 عررعملا قممقئ عا 6ع5 5غ6ز5ع, نان'هد 1عك متل هدل

 امانزمانك5), 651 185 2056000106 نانأ 0زقأكاع, ©2167 8ةاناك65 8 60210, اه مقأ18غ56 مماتت !'هطزعأب

 1ع مااتكأعأ] مهمات 16 ةذدونا عت, 1غ ععضمع ممان؟ !!ءومفعع, أ /166- كس.“

 ز10هوعمجط 21. 11ةززوم, نونا لع نولان عامر طلوع ءا 14ةعطععا- ارئطقم 1986- 2 5.

 .216 ص «ةغالبلا ملع ىف تاهيبتتلاو تاراشإلا « ىناجرحلا دمحم نب ىلع نب دمحم (5)

 .؟فرصنتب» 403 ص :مولعلا حاتفم (6)

 ةقيقحلا ريغ رعخآ مسق ةيانكلا نأ نم روهشملا ىلع اذه ىف بيطخلا ىرج» :ىديعصلا لاعجلا دبع .د لوقي ()

 .150 3 حاضيرلا ة ةيغب 4 . . .راجملاو



 ىف ةيبرعلا ةغالبلا تيقب دقل» :حاتفم دمحم لوقي ؛اهيف تاشن ىتلا ةيركفلا ءاوجالا

 هيف تأشن ىذلا ىركفلا ماظنلا نع ةلوصفُم ةثيدحلاو ةميدقلا ةيبرعلا تاساردلا

 لأ الو .2176. . .مالكلا ملعو وحنلاو لوصالاو قطنملاب ةلصلا ةقيثو ىهف ؛تعرعرتو
 ةيانكلا لصأ ىف عوج نم ىنغي الو نمسي ال ىذلا ميقسلا ثحبلا اذه نم كلذ ىلع
 . ؟هنم تسيل مأ زاجملا نم ىهأ

 ةصاخو «لاوحالا عيمج ىف هتدارإ روجت ال ىقيقحلا ىنعملا نأ ىلإ ةراشإلا نم دب الو

 فالخ ىلع اهانعم ةلمج ىلإ دمعت نأ» :وهو ىرشخمزلا هطبنتسا ىذلا عونلا اذه ىف

 نع اهب ربعتف ءراجملاو ةقيقحلاب اهتادرفم رابتعا ريغ نم ةصالخلا ذخأتف ءرهاظلا
 ةيانك هنإ [هط] « 422 ئوتسا شرعا ىلع نمحّرلا» :ىلاعت هلوق وحن ىف لوقت امك ؛دوصقللا

 اذكو ءهنع ةيانك لعججف .كلملا عم الإ لصحي ال ريرسلا ىلع ءاوتسالا نإف ؛كلملا نع

 ةيانك [رمزلا] « 222 ... هنيميب تايوطم تاومُسلاو ةَمايقلا موي هتنعبف اعيمج ضرألاو ... » :هلوق

 ,«2)«راجمو ةقيقح ؟نيتهج ىلإ نيميلاو ضبقلاب باهَذ ريغ نم هتلالجو هتمظع نع
 ضرع ىذلا ضراعلا ةجيتن عوقولا ٌرذعتم هنوكل ؛ ىقيقحلا ىنعملا ةدارإل ٌليبس كانه سيلف

 . ةيانكلل

 ىذلا كلذ نم اوصلختي نأ اًئيدحو اميدق ةغالبلا ءاملع عطتسي مل ةياتحلا ماسقلا

 ام راربإ مهئافاضإ دعتت ملف ءاذه انموي ىلإ هعابتأ هيلع جرد ىذلاو «ىكاكسلا ة

 .ناهذالا نم هبيرقتل اًمضماغ وأ اًيفخ ودبي

 ىف اونعي مل ىئانكلا ريبعتلا نولوانتي مهو ةغالبلا ءاملع نأ ىلإ ةراشإلا نم دب الو

 ةشئاع لوقت ؛مهلاب ىلع رطخت مل اهنأ رهظي ىتلا ؛ميسقتلا ةركفب فيلأتلا لحارم لئاوأ
 مهارتف ؛ماسقأ ىلإ اهومسقيو اهوفنصي نأ نود ةيانكلا ءامدقلا لوانت» :ديرف نيسح

 دنع ةيانكلا تاميسقت نم ٌءئش مهناهذأب فوطي نأ نود اهلمكاب اًبتك اهيف نوفنصي
 ةايح نم ةرخآتملا رروصعلا ىف -ودبي ام ىلع- رهظ دقلف ؛(3)نايبلا ءاملع نم نيرخاتملا

 تجضن ثيحب ؛؟قطنملاو ةفسلفلاك ةيلقعلا مولعلا يضعبب طبترت اهلعج ام ةيبرعلا ةغالبلا

 .11 ىنص «نايبلا لوهجم ءحاتقم دمحم (1)

 62 2 نآرقلا مولع ىف ناقتإلا (2)

 .22 ص «ضيرعتلاو ةبانكلا «ىبلاعتلا روصنم وبأ (3)



 سردلا ىذغي ادفار مولعلا كلت تدغ ىتح ءاهئاملع ناهذأ ىف ىف ترولبتوا اتسم

 .تاميسقتلاو دودحلاو (!!تافيرعتلا ةغايص ىف هب نيلغتشملاو هباحصأ نحو ىغالبلا

 رابتعاب ماسفأ ةثالث ىلإ ةيانكلا اومسق نأ ىلإ ةياهنلا ىف ءاملعلاب رمالا ىهننا دقل
 .ةبسن نع ةيانكو .ةفص نع ةيانكو .فوصوم نع ةيانك : ىهو ءاهب بولطملا

 .ىرخأ دعبتو «ةرات 5 مسقلا اذه ىف» :فوصوملا نع ةيانكلا ىف ىكاكسلا لاف

 اهركذتف ءضراع نيعم فوصومب صاصتخا تافصلا نم ةفص ىف قفتي نأ :ىه ةبرقلاف
 ضراعل اديز ديرتو .«فايضملا ءاج :لروقت نأ لثم ةترضتلا كلذ ىلإ اهب ًالصوتم

 رخآ مرال ىلإ مست نأب اهصاصتخا فلكتت نأ : :ىه ةديعبلاو .ديرز فايضملل صاصتخا

 لوقت نأ لثم ؛هيف كدوصقم هادع ام لك لوخد نع اًمنام اًيغصو (ًعومسم7 قدح .رخآو

 . 2!«رافظالا ضيرع ةماقلا ىوتسم ىح انااا نع ةيانكلا ىف

 صتخت ىتلا- ةفصلا وهو .هب حيرصتلا متي ام ىلع اينمض صني فيرعتلا نإف
 نطومب بلقلا نع ةيثكتلا لثم فوصوملاب حرصي ال نيح ىف ءةبسنلاو -فوصولملاب
 .ديهش نويلملا ضرأب رئازجلا نعو .رارسالا

 :ساون ىبأ لوق لثمو
 (37ىفق اهل تلق رارسمالا نطوم ىلإ اهبيبد بدو اهانْيرَش املق

 . «رارسالا نطوم» ب بلقلا نع ىنك
 :رعاشلا لوقو

 (4)ناغضألا عماجم نينعاطلا و ٌدخم ضيبا لكب نيب ,راضلا
 سيطو ىمح اذإ رابغ 9 قشي ال هنأو .هحودمن ةعاجشب ديشي نأ دارأ رعاشلا نإف

 .بولقلا نع ةيانك ناغضالا عماجم نونعاطلا مهنإ لاقف ءةكرمملا

 ةطاسوب ءىراقلا ىدل ةلوهجم اهنأ ضرستفي ىتلا تاحلطصملا حرشب ىنعت اهنأ رهاظلا :تافيرعتلا ()
 :ىلي ام تاغللا ةيميلعت مجعم ىف ءاج «ىرخأ تاحلطعم

:1 1010101 

 ""ةعوو عوكل: 0ك 2000 اأةقتاا نع عئاقت)ع لعكأت77 8505 (0ة235 أه ءممتتتاصل قأأه0 ]112 مانأة-

 انوانرع مسومأع) (لقمك 1 لذعتموممتتع) ءا محقأتكاشما ف ءءماتوانع# 1ع 0زلاعرلاب لنمو اعرتتغ ءانجس

 ممع6 زمعموما 3 !'هن0ع ل'ةاتاتعق 1277065) م50م3025(051, 11165/]11011]5, 1175]811101...) 25

012105 

 8. 0ةاذؤوؤوول 10. ©2مواع, 1 1ءانمو2أئع نع 0108ءمن ومنع عع 130 عانعت, 118ع1عءلاع 2ةنو, 76,
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 04 ص ,مرلعلا حاتفم )2(

 ىهو زجعلا ىف ىرخالاو ءرمخلا نع ىهو ؛ردصلا ىف امهادحإ :ناتياك هيفو «ناويدلاب هيلع رثعا مل (3)

 .268 1 لطيسولا مهجعملا مجار ديور ىشم ؛اميبدو ايد :بدو . بلقلا نع

 هعطاقلا :موذخملاو «نييراضلاو :ةنزاوملا ةياورو .بركيدعم نب ورمعل وه» :حاضيإلا ةيغب بحاص لاق (4)
3 151. 



 يس ل . ةيبرعلا هنرع ةيانك داضلا ةغلو
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 لا وهو ءرعاشلا لوف لثم «هريغل ءادعتت الو فوصوم لاب صتخت

 001 اهلصن تللضاف ىرخأ اهتعبتأف

 هنعط ثيحب ؛همصخ ىلع راصتنالا ديري -بئذلا عراصي وهو- رعاشلا نأ رهاظلا ذإ

 «بللا عضوم :ىهو «تافص ةدعب هّفمصو دحاو عضوم ىفو ىرمخالا ءارو ةنعطلا

 . ةاليتق هادرأف «دقحلاو « بعرلاو

 . ةفلتخم كو عومجم هذهو «ريئزلا بيهر .ةدبللا شفتم ىح انعور :لوقي امكو»

 دعو هن ًاصتخت فاصوأ اهنأ ىأ ؛(27):دسالا وه دحاو فوصومب صاخخ فصو اهنكلو

 .هريغ اهيف هكراشي الو
 (ديدش اًطابترا فوصوملاب تطبتراو تلاوتو فاصواألا تددعت املك هنأ ىدنع ىأرلاو

 لوقي اذه ىفو .فوصوملا تافصل دحم «.نيعماسلا نهذ ىف (رولبتم زراب ىنعملا راص
 ىح :ناسنإلا نع ةيانكلا ىف انلوقك» :ىئانكلا برضلا اذه احراش ىكبسلا نيدلا ءاهب

 نع ةيائنك سيل ةثالثلا فاصوالا هذه نم دحاو لك نإف «رافظالا ضيرع ةماقلا ىوتسم

 ,(6)3. . .ةبكرم ةصاخس ىهف هريغ ىف دجوي ال هنال ؛هنع ةيانك اهعومجمو «ناسنإلا
 ايل ساس .

 نيح ىف «ةديعب اهنأ ىعدي نأ ىلإ ىكاكسلاب !ادح ىذلا وه تافصلا ددعت نأ ودبيو

 . !مزاوللا ةلقل ةدحاولا ةفصلا ىف ةبيرق نوكت
 ىقبت ىتلا ةفصلا فالخب ةيسنلاو فوصوملاب حيرصتلا اهيف متيو» :ةهص نع ةياثكلا

 لب ءوحنلا ملع ىف فورعملا تعنلا سيل ةفصلاب دارملاو» .«ةينكتلا ءارو ةدوصقملا ىه

 . 606«كلذ ريغو لامجلاو لوطلاو ةعاجشلاو دوجلاك ةيونعملا ةغصلا

 ةبولطملا ةفصلا ىلإ اهيف كلاقتنالا متي ةبيرقلاف ؛ةديعيو ةبيرق ىلإ اهرودب مسقنت ىهو
 :رخص اهيخآ .ىف ءاسنخلا لوقك ؛ةطساو ريغ نم

 ملص ن8 م 2# و

 (6)اورمأ هتريشع داس داجنلا ليوط دامعلا عيفر

 ص «ىروخافلا انح ميدقتو حرشب ناويدلا عجار .هايإ هءاقلو بئذلا اهيف فصي ةديعق نم تيب وه (1)

371 
 .ذ1 ص «قيقحتلا ةمدقم « ضيرعتلاو ةيانكلا (2)

 . 9 ؛4 صيخلتلا حورش نمض «حاتفملا صيخلت حرش ىف حارفالا سورع «ىكبسلا نيدلا ءاهب (3)

 هادع ام لك لومخد نع منام اًبفصو اًعومجم قفلتف ءرخآو رسخآ مزال ىلإ مسغت نآب» : ىكاكسلا لاق (4)
 .404 ص «مولعلا حاتفم «. . .هيف كدوصقم

 . 144 ص ؛نايبلا ملع ؛2 ديدجلا اهبوث ىف ةيبرعلا ةغالبلا .«نيمأ خيش ىركب (5)

 .71 ص « بلع سابعلا ىبال ءاسنخلا ناويد حرش عجار «ريخأتو ميدقت هردنص ىف درو )6(



 .طئاسو وأ ةطساوب اهيف لاقتنالا نوكي ىتلا ةديعبلا فالخ
 نكي مل نإ اهنال ؛ةديعبو ةبيرق :نامسق ىهو» :اهفيرعت ىف ىكبسلا نيدلا ءاهب لاق

 امإ ةبيرقلاف «ةديعبف الإو «ةبيرق ىهف ةطساوب هنع ىنكملا ىلإ ةيانكلا نم نهذلا لاقتنا
 كلتو ؛هداجن ليوط :ةماقلا ليوط نع ةبانكلا ىف مهلوقك ةحضاولاف ؛ةيفخ وأ ةحضاو
 نمضتل ءام حيرصت ىلع ةلمتشم ةيانك كلذو ؛داجنلا ليوط مهلوقكو ءةجذاس ةيانك

 .21)؛. . .فوصوملا ريمض ليوط ىهو ؛هيف ةفصلا
 : ةعيبر ىبأ نب رمع لوق اضيأ اهتلثما نمو

 (*!مشاهو سمش دبع امإو اهوبا لَفونل امِإ طرقلا ىوُهم ةديعب

 امّلثم «برعلا ىدل ةبحتسم ةفص ىهو -طرّقلا ىوهم دعبب- قنعلا لوط نع ىنكف
 :رعاشلا لاق ءءاوتسالاو نيللا بحتسي

 (ة)اليسأ ادخ حضني عمدلا نم لجعتسمب اهاتردابف
 .ردصلا عساوب ملحلا نع ةيانكلاو .بوثلا ءاقنب ةفعلا نع ةيانكلا لثمو

 .ةوسقلا نع ةيانك بلقلا ظيلغبو
 ةغايص هيفضت امل كلذو ؛ركفلا لامعإ دعب الإ دارملل لصوتي ال هنإف :ةيفخلا امأو

 . ةياتكلا ىينعم نيب ادعابي نأ امهناش نم'ءافخوأ ؛«ضومغ نم ىنعملا

 نيبتي مل ىذلا متاح نب ىدعل ثدح ىذلاك اهنم «ةلثمأ ةغالبلا بك انل تدروأ دقو
 نم دومألا طيقلا نم ضيبألا طيخلا مكل نيبتي ئتح اوبرشاو اولكو ...» :ةميركلا ةيآلا لولدم

 لاق .ضيبأ رخآلاو ءدوسأ امهدحأ ؛نيلاقع ىلإ دمع ذإ [ةرقبلا] 4422 ...رجفلا

 دوسالا نم ضيبألا ىل نيبت املف ءامهيلإ رظنأ تلعجف :لاق «ىتداسو تحت امهتلعج
 نإ :لاقف «تعنص ىذلاب هتربخاف هللا لوسر ىلع تودغ تحبصأ املف «تكسمأ
 ب ىف ؛(4)ههفلا ةلقو ءابغلا ةفص نع ةيانك ضيرعلا داسولاف .اًضيرعل كداسو ناك

 كي هللا لوسر لعج ىذلا ءىشلا «ةقيقسح ال اًزاجم اهرابتعاب اهانعم لوأتي مل متاح

 .253 ؛252 ؛251 ؛4 صيخلتلا حورش نم «حارفألا سورع (1)

 «ىلح نم نذالا ىف عضوي ام طرقلا :طرقلا ىوهم ةديعب» :حراشلا لافو 0.329 ص «ناويدلاب درو اذك (2)

 ص انهم ىلعأ دبع ميدقتو حرشب ناويدلا «شيرف ةداسل ءامسأ تيبلا ىف مّلعلا ءامسأ .قنعلا لوط نع ةيانك

9. 

 :اهعلطم «ىملس ىبأ نب ريهر لاخ ورمع نب ةماشبل ةديصق نم تيب وه (3)
 اليقث اًئبع ىأنلا كلمحو ًاليوط رجه ةمامآ ترجه

 نيللا لهسلا :ليسألا دخلا .ركذ امهل رجب ملو امهرمضأ ءاهينيع ىنعي :اهاترداب .55 ص ؛تايلضفملا عجار

 . 37؟ ص «:قيقحتلا ةمدقم ؛ضيرعتلاو ةبانكلا (4) .356 ص :تابلضفملا «ىوتملا قيقدلا



 رهاظ ءارو فقت ىتلا ىناوثلا ىنامعملا هذه ىلإ هرظن هجوي نأ دارأ هنأكو ؛ةوابغلاب هيمري

 . ءابغلاو ةدالبلا هرودب مزلتسي ىذلا افقلا ضرع مزلتسي «ةداسولا ضرع» نإف ؛ ظافلالا

 : لاق ؛سأرلا مجح رغصب هئاكذ نع ىنك ىذلا دبعلا نب ةفزط لوف لثم وه سيلو
 (!!دّكوتملا ةيحلا سارك شاشخ هنوفرعت ىذلا برضلا لجرلا انأ

 دعب الإ هيلإ لصت ال اذهو هلقع ةرانتسا ىلع ًاليلد «سأرلا رغص» لعج ثيحب
 .موزلملاو مزاللا نيب ةفاسملا ءافخ ةجيتن ليوأت

 بيطنخلا لاق ؛ةطساوب ىنكملا ىلإ رهاظلا ىنعملا نم اهيف لاقتنالا متيف :ةديعبلا امأو

 :هلبالا نع ةيانك مهلوقك ؛ةطساوب اهب بولطملا ىلإ اهنم لقتني ام ةديعبلاو» :ىنبوزقلا

 ىلإ هنمو ءافقلا ضرع ىلإ ةداسولا ضرع نم لقتني هنإف ؛«ةداسولا ضيرع»
 .2)«دوصقملا

 نم كبولطم ىلإ لقتنت نأ ىهف» :لاق .حيضوتلا ةداير ديفي ام ىكاكسلا مالك ىفو
 ىلإ دامرلا ةرثك نم لقتنتف ءدامرلا ريثك لوقت نأ لثم ؛ةلسلنم مزاول ةطاسوب ديعب مرال

 مث ؛نافيضلا ةرثك ىلإ ةلكألا ةرثك نمو ؛ةلكالا ةرثك ىلإ خئابطلا ةرثك نمو ءرمجلا ةرثك
 ,(3)«. . .فايضم هنأ ىلإ نافيضلا ةرثك نم

 جئاتتلا صالختسا ىف اًمذحو نهذلاو ركفلا بيترت نم اًعون ىضتقت طئاسولا ةرثكف
 ةفاثك ىف هتعاربو لئاقلا قذح ىلع تلد طئاسولا ثددعت املك هنأ رهظيو .تامدقملا نم
 . ىئانكلا ريبعتلا

 نبا زيزعلا دبع ىومالا ةفيلخلا حاير نب بيصن هب حدم ام رعشلا ىف اهتلثمأ نمو

 :ناورم

 هرهاظ ننم مهريفو ةعوق ىلع زيزعلا دل

 هرماع ٌةلوهأم كرادو مهباوبأ عسوأ كبابف

 :ىلب ام 205 ص «ىنزوزلل عبسلا تاقلعملا حرش ىف ءاج (1)

 هترثك نال ؟محللا ةفخب حدمتت برعلاو ؛هومتنرع ىذلا برسفلا انأ :(لوقي) محللا فيفخلا لجرلا :برضلا»
 ىف لاخد انأو لاق مث «تامهملا فشكو تاململا عفد ىف عارسإلا نم ناعنمي امهو «لقشلار لكلا ىلإ ةبعاد

 .«هدقوت ةدشو ةبحلا سأر ةكرح ةعرسب هنعذ ءاكذو هظفبت هبشو .ةعرسو ةفخب رومالا

 .367 ص ؛ةغالبلا مولع ىف حاضيإلا (2)

 .405 ص ؛مولعلا حاتفم )3(
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 (!7رئازلا ةنبالاب مالا نم  نيرئازلاب سنآ كبلكو
 «فايضالا كتئلوأ ىلع وعل هنأ ىلعو .هتلاسم ىلع ليلد نيرئازلاب بلكلا سانئتساف

 هنأل ؛اراهنو اليل -حودمملا وهو- هديس ىلع مهددرت ةرثك ةجيتن مهب سنأتسي حبصأف
 .همرك ىلع ليلد كلذو ؛ ىصاقلاو ىنادلا دصقم

 نيب - ريكفتو لمات دعب اهانكردأ ىتلا- ةدعابملا كلتب زورب ىنعملا اذه دادرا دقلو

 . مركلا ةفص نم هبحاص هب فصتا امو ؛بلكلا عينص
 ةبلاغ تناك ىتلا رومالا نم -دوجلا اهب ىنعنو- ةيونعملا ةفصلا هذه نأ تفاللا نمو

 اي كسرات نأ نم ارحلرر كامب اعدل نتعب موكب فاك: تردلا ىلع
 ءاهاوس هب تحدّمو برعلا قالخأ ىف تدجو لثملا نم (ريثك نأ ىَري ابطابط نباف

 لثم ؛(2)فايضالا ىرقو ءاخسلا اهنم ةريثك ةروهشم لالخ هيف هلاح دض ناك نم تمذو

 :همركب (رختفم رعاشلا لوق
 (3)لجألا ة ةبيرق الإ عاتبا الو لاصفلا ٌدوعلا عتم ةمأ ال

 ءاهبناج ىلإ ةايحلاب معني الو .ةدالولا ثيدح اهنبا نم ةفانلا نامرح ىف ددرتي 5: وهف

 الإ قونلا نم عاتبي ال وهو . .هدوجو ٍهئاخس ىلع ليلد اذهو «هفايضأل هرحنب موقي هنال

 نم رثكأ همرَك ىلع رعاشلا رظن ىف ليلد كانه سيلف ؛هيدل ثكملا ةريصق ؛لجالا ةبيرق
 .هركذ ىذلا اذه

 : قدررفلا لورق حوتلا اذه ةلثمأ نمو

 (4)لاملا باقر هتكحضل تقنع اكحاض مست اذإ ءادرلا ٌرْمَش
 هدوجو لاملا هقادغإ نعو ,«ءادرلا رمغا» ىف هئاطعو هلاون نع ناتفيطل ناتيانك هيفو

 . تيبلا زجع ىف

 . ىرقلا ىداو لهأ نم لجرل دوسأ (نبع ناك بيصن» :ققحملا لاق «406صص ؛«مولعلا حاتفم ىف تايبآلا (1)

 . .ءاهوم ةمأ همأ تناكو ناورم ىنب ىلوم بيصن حبصاف كلذ دعب ناورم نب زيزعلا دبع ىنأ
 .406 ص ؟مولعلا حاتفم» ناورم نب زيزعلا دبع هديس هب حدمي روكذملا رعشلاو
 .50ص ءرعشلا رابع (2)

 ىدحإ سيل: :رهاقلا دبع لاق ؛ناتياك هيفو .١54ص ءراجعألا لئالد ىف ءاج امك ةمره نبال وه (3)

 .241ص راجعإلا لئالد عجار .«هفرعاف ءانحاو هنع امهب ىتكملا ناك نإو ىرخألل ريظنلا مكح ىف هيتيانك

 رهاوجو .390ص «:نيتعانصلا عجار ءريثكل ىمشاهلاو ىركسمعلا هبسنو ؛قدررفلا ناويدب هيلع رثعأ مل (4)
 .6ىخسص فورعملا ريثك :ءادرلا رمغ لجرو» :661 02 طيسولا مجعملا لاقو ؛771 ص ؛.ةغالبلا
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 ثيحب ةقافلاو رسعلا نم حودمملا اذه نأ ول داجتسيو حّلمَي ىنعملا اذه ناك دقلو
 لاصخلا كلتلو» :ابطابط نبا لاق ؛برعلا بهاذم نم بهذم كلذو «مركلا هيلع رذعتي
 ىف دوجلاك ءاهب كسمنملا ةلالج ىف ديزتو اهنح فعاضتو ءاهدكؤت تالاح ةدومحملا
 ةلصلا تدعب املك هنأ كش الو 21!« . . .هدجلا لاح ىف هعقوم قوف هعقوم رسعلا لاح
 ىلوقلا فلا زيمب ام ىلع ًاليلد كلذ ناك دوصقملا ىنعملاو ةيانكلا ىف رهاظلا ىنعملا نيب
 ءارو فقي ام ةفرعمل لوضفلا هيف ناريثيف نيّقلتملا بلب ناذخأي ءريثأتو لانمجج ني ؟داع

 درجم ال ةينفلا ةروصلا ءانب ىف نيلعاف صاخشأ ىلإ كلذب نولوختيسل ؛لوألا ىناعلا

 : ةيسن نع ةيانكلا
 :ىكاكسلا اهيمسيو ؛ةبسنلاب حرّصي الو فوصوملاو ةفصلاب اهيف حيرصتلا متيو

 :مجعالا دايز لوق اهل ةحضوملا ةلثمالا نمو ؛!فوصوملاب ةفصلا صيصخت اهب بولطملا

 0 حرشحلا نبا ىَلَع تبرض بث ىف ىدنلاو ةءورملاو ةحامسلا نإ
 تافصلا هذهب جرشملا نبا صاصتخا تبثي ءب نأ دارأ هنإف» : ىكبلا نيدلا ءاهب لاق

 نأ ىلإ هريغ نود هل ةتباث ىأ هاه ع وق نر نأ حيرصتلاو .كلذب حيرصتلا كرتف

 مهفيل ؛ةحامسلاب هيلع ةبورضفملا ةبقلا صاصتخاب انربخأف .هيلع ةبورضم ةبق ىف اهّلعج

 متي ال فوصوملا ىلإ ةفصلا دانسإ نأ حضني اذهبو . (3)«...ةحامسلاب هصاصتخا هنم

 ىلع دمحم ىعيبر لوقي ؛فوصوملا نم ببسب نوكي ئش ىأ ىلإ امئإو .ةرشابم ةروصب
 ؛ةفصلا مزلتسي امب وأ .. .ةفصلاب اهيف حّرصي نأ ةيانكلا هذهل ةمالع ٌرهظاو» : قلاخخلا دبع

 تافصلا نكت نإو .(4)«ةعاجشلا ةيسن نع ةيانك لاثملا اذه نإف ءدسأ هيبوث ىف :وحن

 .ةمومذم وأ ةنسحتسم

 ةسداسلا ةيآلا ءرمزلا ةروس لثم نم ميركلا نآرقلا ىف ةبسنلا ةيانك تنأ دقو

 نم اتسم نإ هللا بنج يف تطرف ام ئع نرش اي سفن لوقت نأ :ىلاعتو كرابت لاق نوسمخلاو
 . [رمزلا] « 4222 نيرخاسلا

 .51ص ءرعشلا رايع (1)

 بتلف .ةمجع هنال ىف ناك .ةيومالا ةلودلا ءارعغش نم .سيقلا دبع ىنب ىلوم ناميلس نب دابر وه (2)
 ديدجلا اهبوث ىف ةييرعلا ةغالبلا نع ًالقن .91 :3 مالعألا عجار .ًءاجه ناكو ,ناسارعش ىف دكو .مجعالاب
 . 147 ص ناييلا ملع :2
 .260 .259 ؛4 صيخلتلا حورش نممغ «حارفالا صورع (3)

 .84ص ىنايبلا ريوصتلا ىف اهتاياغو اهلئاسو ةيبرعلا ةغالبلا (4)
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 نباس لاق .«هّللح ىف نوديري ؛هبناج ىفو هبنج ىف طرف اولاق» :ىرشخمزلا لاق

 : ىربربلا
 1 هَّطقت كيلع ىرَح دبك هل قماو بنجب ىف هللا نيقتت ام

 .هيف هتبثأ دقف ءهزيحو لجرلا ناكم نيرمألا تبثأ اذإ كنال ؟ةيانكلا باب نم اذهو

 «تو 02 4 2" 2 2 و ىلإ ىرت ال

 جرشحلا نبا ىلع تبرض ةبق ىف ىدنلاو ةءورملاو ةحامسلا نإ

 (هللا بنج ىف طرف) . . .كلجأل نوديري ءاذك تلعف كناكمل :سانلا لوق هنمو

 ركذ الك بنجلا ركذ نأ ىلإ كمالك مجرمف :تلق نإف هللا تاذ ىف تطرف ىنعم ىلع

 ةقالع هبشنو .22)هللا ىف تطرف ليف هنأكف ؛اهتغالبو ةيانكلا نسح نم ىطعي ام ىوس

 ملع ىف ًةداع هيلع حلطصي ام هب اهصيصختو هيلإ اهتبسنو فوصوملل ةفصلا تابثإ

 ىف اهتبثن نأ ىلإ ةفصلاب هجوتن رمالا ةقيقح ىف نحن ذإ ؛«ىدعتلا ةقالع» ب تايضايرلا
 ةعارب ىلع لدي ام ةغالبلا نم اذه ىفو «ئشلا كلذ حلاصل ةياهنلا ىف تبثتل ئش

 1 لو
 ةيانك وهو :«هيدرب نيب مركلاو هيبوث نيب دجملا» ةغالبلا بتك اهتدروأ ىتلا اهتلثمأ نمو

 لخبلا» :لثم نم مذلا اهب دصقي ىتلا ةيانكلا اهلباقت ءحودمملا نأش ءالعإو حدملا اهضرغ

 وهو ىدرألا ىرْفتْسلا تيبب امهيأ اهل لاثمالا نوبرضيو .«هتنادجو ىف ردغلاو» «4همد ىف

 : لاق «ةأرما فاقعب ديشي
 (3) تلح ةمالملاب توبي ام اذإ اهنيب موللا نم ةاجنمب تيب

 نأش نم نأل ةقعألا اهل دكر :هيحاضاص نع هل ىلت تيمنا نع مرللا نتف

 .ةمومأملا فاصوالا ىتشب *ب اهيمرتو ءاهيلإ هجوتت ماهتالا عباصأ لعجي ألا كلذ

 :وهو كالا فطعلا نم رعاشلا لوقا ىكاكسلا لعجو

 (4)هماظن ديمعلا نبا ىعاسم دقع هديل م مودي نأ وعدي دجلاو
 12ا8م10156 8]- ؛ ةينكملا ةراعتسالا ليبس ىلع ًاديج هل تبثأو ناسنإب دجملا هبش هنإف

 هب هئانتعا ىلع لدف «هماظن ىه ديمعلا نبا ىعاسم اًدقع هل لعج مث :16 2020 انع

 مجعملا «قيموو .قوموم :لوعفملاو ءةقماو ىهو قمار وهف ءهبحأ :هقمو ءاّقمو هقمي هقمو» :قماو (1)

 .فيض دمحأ ردب .د قيقحتب وهو «هناويدب هيلع رثعأ مل . 1058 .2 طيسولا

 .167 25 فاشكلا (2)

 .32سص ؛هئاويدب تيبلاو ؛.409 ص ,مولعلا حاتفم )3(

 . هئيعب رعاشل هابسني ملو 159«2 :3 حاضيإلا ةيغبو .152ص ءحابصملا ىف اذك (4)
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 ءاقبل وعدي امنإ ءدقعلا كلذ ءاقبل هتوعدب هنأ انملع مث ءهب هصاصتخا ىلعو هل هنييزتو

 .(1)هب رخافي هنأكو «ديمعلا نبا

 سحن اندك ىتح .حدملا ىنعم زاربإ ىف ةيانكلاو ةراعتسالا ترفاضت نأ تفاللا نمو

 نيب عيدبلا بسانتلا اذهل الإ كلذ امو ءهيعاسمبو حودمملا اذهب قطان ىمدآ دجملا اذه نأ

 نوكي نأ :وهو ءاًمبار امق انهه نأ َنَظُِب دفو» :ىكاكسلا لوقي ءراجملا ىتروص
 ورمع ةحاس ىف دامرلا رثكي :لاقي ام لثم ؛اعم صيصختلاو فصولا ةيانكلاب بولطملا

 يب «ةدحاو ةيانكب ركذ ام سيل ذإ ؛كلذب سيلف «فايضم اًرمع نإ :نع ةيانكلا ىف

 اهدسقت» : ىناثلاو .دامرلا ةرثك نيمراللا دحأ ا ىلإ نيمرال نم لاقتناو «ناتيانك

 ال ةبسنلاو ةفصلا ىتياتك نيب عمجللا نأ حضتي تب كلذبو .(2):ورمع ةحاس ىف كلوف وهو

 ءامملعلا ءارآ هيلع ترقحما اماوهو ؛ةروكذملا ةثالشلا ماسقألا ريغ اعبار اًعون دعي

 ةياتك فصو نع ةيانك لك نإ ىكبلا نيدلا ءاهب لوق ىف لعلو .مويلا ىلإ نيسرادلاو
 ؛داجنلا ليوط :تلف اذإف «نيتيانكلا نيب ةئيهلا قورملا ةعيبطل حيضوت ةدايز ةبسن نع

 .8)هفنل هتابثإ ديرت امنإو .هداجنل لوطلا تبئاف .هداجن لاط هانعمف

 لوق لثم ؛(روكذم نوكي دق عونلا اذه ىف ةفصلا هيلإ بسنت نم نأ مولعملا نمو
 : رعاشلا

 قوم رْطم ءاقن نم ردك ةيبص اب كيدرب نيب

 قيربلا راطتسم حمللا مهاس وحش ةيبص اي كينيعبو
 , (4)نزحلاو ةراهطلا نع ناتيانك امهيفو

 ريغب دارملا نع ةيانك :«ىدهلا عبتا نم ىلع مالسلا» لثم نم (روكذم نوكي ال هنأ امك

 .هادهو هللا ةعيرش اوعي مل نيذلا مهو ءمالسلا

 .372 ص «ةغالبلا مولع ىف حاضيإلا (1)

 .372ص «ةغالبلا مولع ىف حاضيإلا )20

 .39ص «قيقحتلا ةمدقم ؛« ضيرعتلاو ةيانكلا ()

 (ج) هب فحتلب ططخم ءاسك :دربلا .«فرصتب# 147 ص نايبلا ملع .2 ديدجلا اهبوث ىف ةيبرعلا ةغالبلا (4)
 .474 كق ]1 طيصولا مجعم ا مجار .نزحلار مهلا :وجشلا .دوربو داربأ
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 ]م5 12162126018115 :طئاسولا رابتعاب ةيانكلا

 ثحابم نم (ريثك تلمش ىتلا عيرفتلاو ميسفتلا ةرهاظ نم ىئانكلا ريبعتلا لخي مل
 كلت ىأ- تلد نإو ىهو «ة ةراسعتسالا رآه 60122213815097 هيبشتلاك ؛نابلا ملع

 نايحألا ضعب ىف لعتفم ميزون ىلع لدت اهنإف ءرصحلاو بيوبتلاب مامتها ىلع -ةرهاظلا

 .ةيانكلا لاثملا ليبس ىلع نكيلو «ةينايبلا ثحابملا نم اه ثحبم نأشب لاقي نأ نكمي امل

 ؛هل موزل ال هنأ ودبي ىذلا عيرفتلا اذهب ىكاكسلاك "ىغالب ٌعوُلو تظحال كنأ كش الو
 «فيطل وه ام اهنم ةبسنلا ةيانكو «ىرخأ نادعبتو «ةرات نابرقت ةفصلاو فوصوملا ةيانكف

 ناك ؛ةيضرع . . . تناك ىتم . . . :ةيانكلا نإف ءطقف كلذ سيلو .فطلأ وه ام اهنمو

 هنع ىنكملا نيبو اهثيب ةفاسم تاذ تناك نإف . . .اًبسانم اهيلع (1)ضيرعتلا مما قالطإ

 اهيلع حيولتلا مسا قالطإ ناك .ههابشأو .؛دامرلا ريثك ىف امك ؛مراول طسوتل ؛ةدعابتم

 عم «ةبيرق ةفاسم تاذ تناك نإو ءدعب نع كريغ ىلإ ريشت نأ وه حيولتلا نأل ؛اًبسانم
 امهيلع زمرلا مسا قالطإ ناك ؛ةداسولا ضيرعو ءافقلا ضيرع :وحنك ؛ءافخلا نم عون
 :تلاق ؛ةيفخلا ليبس ىلع كنم بيرق ىلإ ريشت نأ وه رمرلا أ . ابسانم

 (2)اهمالك كانه ىدبت نأ ريغ نم اهلعب نم ةفاخم ىلإ تزمر
 : مام ىبأ لوقك ؛(”!ءافخلا عون عم ال تناك نإو

 (4)ديعس ابأ َنرْزَي نأ كبسحو ميرك ىوس نرزي امف ن نبأ

 لاق ؛ةيسنرفلا ةغالبلا ىف تايانكلا نم عون ودبي ام ىلع لدي رهو 21' 8]]انك102 ضيرعتلا حلطصم لباقي (1)

 :راجح فيزوج

 “"1'ةلااتكأ وص 3ع :ةااهعطع 3 15 معامدإلهتنع, 0021 ل16 قا ان0 م0606, 6ا16 مدكندلم ف 60010

 اناذ 1811 ت0زاتلال ةقتاك 16 لككز عرعع 65م5ععوع77 60[ 1051 11ةززقع انقناع لع نهلاعانو. 2ةئ أ

 3/3عطت عطر, 8ءزرستاطل اننطقل 1986

 .ءارعشلا نم دحاأل هبسني ملو 4411 ص ؛مولعلا حاتفم ىف تيبلا (2)

 :ىار نالآ لاق .5ال/36016 ةداع لباقي زمرلا (3)

 "كالماء: 1 ةامغ, هازعأ هاد 18)( نأ عقت 58 101198 010 58 78أانن6, 6١00106 5001ه 60621: 6ك

 رمالاطععك كا لغو عارض ط0ل)عق ممهمانأ ةتكعك, اهنف مع 0ان 66207126 نانأ /قائ1 »قت 6ع نان'أأ 6؟هوانع قل16عم-

 رع, اضصاةعع, تاه مط ممم" 1011831 1رمصعع !هذوأرك, 2ةمقق 1995 م 4.

 وبأو «نعنتما :نيبأ :هلوق» :ةيشاحلا ىف لاق 163 2؛3 حاضيإلا ةيغبو ١251ص راجعإلا لئالد ىف تيبلا (4)

 ةميمضب ىناثلا رطشلا ىف دهاشلاو .روغتلاب هلمعل ىرغثلاب بقلو «ىئاطلا ىرغثلا فسوي نب دمحم وه ديعس
 .«لوالا رطشلا
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 اهيلع ةراشإلاو ءاميإلا مسا قالطإ ناك فاح ريغ ميرك ديعس ابأ نأ ةدافإ ىف هنإف

 : ىرتحبلا لوقكو ءايسانم

 (1!لوحتي مل مث ةَحلَط َط لآ ىف هلحر ىَقلأ دجملا تيار ام ام وأ

 ©2) . . .رهاظ دجامأ ةحلط لآ نأ ةدافإ ىف هنإف

 نم صنلا اذه لبق اهقاس ةرابع نم 5 ضيرعتلا ىكاكسلا ربتعي ملو
 :ىناراتفتلا نيدلا دعس لاق ةاهتركذ ىتلا عاونالا ىلإ توافتت ةيانكلا نإ :هلوقل «ةيانكلا

 امم هلاثماو ىضيرعتلا نال ؛مقنت لقي ملو ؛توافتت لاق امثإ هنأ حاتفملا حرش ىف ركذو»

 عقو كلذ لجأل لعلو .«20:رظن هيفو .معا وه لب .طقف ةيانكلا ماسقأ نم سيل ركذ
 رهاظما ءالجإ نييغالبلا ضعب عطتسي ملو ؛لاثملا ليبس ىلع ضيرعتلاو ةيانكلا نيب طلخلا

 نايبلا ء ءاملع ملكت دقوا : لوقي ريثالا نبا اندمججو ىتح امهنيب ةقرفتلا فنتكت ىتلا سبللا

 دحب امهنم ُالُك اوُدَح الو ءامهنيب اوقرفي ملو ء0ضيرعتلاب ةيانكلا اوطلخ دق مهئدجوف
 دح ىف» :لاقف ؛امهنيب قرملا ىف هفن ىلع لوع نأ ناكو .(4)«. .هبحاص نع هلصفي

 ةقيقحلا ىبناجج ىلع هّلمح روجي ىنعم ىلع تلد ةظفل لك اهنأ وه اهل عماجلا ةيانكلا
 ديرتو ئشب ملكتت نأ مضولا لصأ ىف ةيانكلا نأ كلذ ىلع ليلدلاو .ززجملاو

 ,(6)5. . .هريغ

 يدب عضولاب موهفملا قيرط نم ئشلا ىلع لادلا ظفللا وهف» ضيرعتلا اماو

 سيلو « جاتحمل ىنإ هللاو ءهبلط ريغب هفورعمو هّئءلص عفوتت نمل تلق اذإ كنإف ءىراجملاو
 6 . .بلطلاب ضيرعت ههابشأو اذه نإف «ىناذآ دق دربلاو نايرع انأو «ءىش ىدي ىف

 ةهج نم ةيعضو ةيانكلا ةلالد نأل ؛ةيانكلا نم ىفخأ ىضيرعتلا» نإف طقف كلذ سيل
 نأ ملعاو . . . ىراجملا الو ىقيقحلا عضولاب ال موهفملا ةهج نم ضيرعتلا ةلالدو ءراحملا

 امو ءىرخأ اذه ىلعو «ةرات اذه ىلع ىتأتف امم بكرملاو درفملا ظفللا لمشت ةيانكلا

 فصيو بتاكلا ىمقلا ىسيع نب ىلع نب دمحم اهب حدمي ةديصق نم وهو (276ص ؛ناويدلاب درو اذك (1)
 :اهعلطم ؛فيلاو سرفلا

 لمفي مل وأ هلوهن ىذلا لَمَف 2 لبقملا لايخلا مكلنب ًالها
 .73914ص «ىروخافلا انح ميدقتو حرشب ناويدلا عجار

 .412 :.411 ص ءمولعلا حاتفم (2)

 .412 ص . حاتمملا صيخلت حرش لوطملا (3)

 .52 «(3 رتالا لكلا (4)

 52 23 «قبالا ردصملا (5)

 .56:3 قياسلا ردصملا (6)

16 



 تءاج دقو .(1)ةتبلأ درفملا ظفللا ىف ىئاي الو .بكرملا ظفللاب صتخي هنإف ضيرعتلا
 ةسماخلا ةيآلا نارمسع لآ ةروس ىف درو ام لثم نم ميركلا نآرقلا ىف هنم ةريئك ةلثمأ
 لآ] « <22 نيكرْشُمْلا نم ناك امو افينح ميهاربإ ةلم اوعبتاف هللا قدص لق » :ىلاعت لاق ؟نوعستلاو

 ةيآلا فارعالا ةروس ىف ىلاعت هلوقو :(2)مهبذكب ضيرعت هللا قدص لق» :نإف [نارمع
 ال ةدابعلاب هنوصتخيو» ءانعم [فارعالا] « <22 نودجسي هلو ... » :نيتئاملا دعب ةسداسلا

 ةروس ىف ىلاعت لاقو (6)23نيفلكملا نم مهاوس نمي ضيرعت وهو ؛هريغ هب نوكرشي
 [رفاغ] « 4222 باسحلا مْوَيب نمؤي أل ربكتم لك نم ... » :نورشعلاو ةعباسلا ةيآلا .نمؤملا
 نوكيف «ضيرعتلا ةقيرط ىلع نوكيلو «ةربابجلا نم هريغو نوعرف هتذاعتسا لمشتل» كلذ
 بورض نع هتفيظو ىف ةغالب لقي ال ضيرعتلا نأ ىلع دهاوشلا هذه لدتو .24)«...غلبأ

 .ىرخألا ةينايبلا روصلا
 ريثك» -لوطملا ىف درو امك- هتلثمأ نمو ءددعتتو طئاسولا هيف رثكتف حيولتلا امأو

 نم عون ىلإ همهف ىف جاتحي كلذ لكو .«5)«ليصفلا لوزهمو ؛بلكلا نابج ءدامرلا
 .ركفلا لامعإ

 :هتلثمأ نمو ؛زمرلا وه كلذف ةيفخب كنم بيرق ىلإ ةراشإلا تدرأ اذإ امأو

 :بارتلا ىف هديو ءربكلا نع ةيانك :ءامسلا ىف هفنأو .مدنلا نع ةيانك :هنس عرق

 ةراشإلا تناك اذإف ءءافخلا ةيصاخ ىلإ عجرت هيف ىنعملا ةفاثك لعلو ءرقفلا نع ةيانك

 . ةيفخ تقولا سفن ىف اهنإف ةبيرق
 ةحملبو ءاميإ ىنعملا ىلإ ئموي ثيحب طئاسولا ليلق ىنأي هنإف ةراشإلا وأ ءاميإلا امأو

 .ةفطاخ ةضموو ةلاد

 : -ىكاكسلا هدروأ دقو- رخآلا لوقك

 لبتح ىنب هوجو ىَقسف ماركلا الإ قي مل هللا اذإ»

 (6)6 لحسم نمززلا ىف ثيغلا نم (ركاب مهرايد ىقسو
 . ماركلا كتلوأ نمض نم لبنح ىنئب نأ دافأ هنإف

 .187 .1 فاشكلا (2) .57 :3 رئاسلا لخملا (1)

 .153 22 فاشكلا (3)

 .180 «5 قباسلا ردصملا (4)

 . 151 ص .حابصملا (5)
 هزاجعإلا لئالد ىفو «لحمملا لدب «لحمألا نمزلا ىف» 155ص حابصملا ىفو ؛412ص «؛مولعلا حاتفم (6)

 لحمملا نمزلا ىف ثيغلا نم ركاب مهرايد ىقسو : 241 ص
 .هنيعب رعاشل هبسني ملو



 ربصلا اذهو «بيجعلا ٠ ءافخلا اذه اهنيب عمجي ةيانكلا عاونأ توافت نأ حضاولا نمو

 اذه ءارإ رمذت نم نيسرادلا ضعب ءادبأ ام مغر «نوكس دعب اهكرحيو سوفنلا ريثي ىذلا

 .!!«ةيفخخ نوكت دقو ةحضاو نوكت دق ةيانكلا نإ لوقي نأ هبسح ناكو» لعتفملا ميسقتلا

 اقث لعافت ىلع اًينبم اًيركف الوحت ّلّدمُت اهنوكل ؛ةيفالخ رومأ ودبي ام ىلع ىهو
 .ةيفرعم ناولأ ةدع نم لكشتي

 ,ةيانكلا ةغالب

 هيف ىنأت ىذلا غيلبلا ريبعتلا صئاصخ نم ةيانكلل ام نولفغي ةغالبلا ءاملع داكي ال
 ةجيتن حبصتف ءزاجملا وحن فارحنالا اذه اهيف ثدحي ثيحب ؛داتعملا ريغ ىلع ةرابعلا
 فلتخسم ىف ةغالبلا رهاظم نع اوثحب دفو ءةشهدلاو بجعتلاو ةبارغلل اًئعبم كلذ

 ةدعل ثنأ دقو «تايانكلا فلّسخمب رخار ميركلا نآرقلاف ؛ةيلوقلا نونفلا بورض
 ةيانك ىلاعت هلوقك ؛ريثك وهو هب هوفتلا نسْحَي ال امب حيرصتلا نع لودعلا اهنم ؛ ضارغأ
 امَنَف ... » هركذ لج هلوقو [ءاسنلا] « <20 ...ضعب ىلإ مكضعب ئضفأ دقو ... ) 0-0

 [ةرقبلا] 4 ©79 ... مش أ مكقرح اوتاف ... » :ىلاعت هلوفو [فارعالا] 4 هت59 ... اها
 اهب بداتيو بدؤي نأ ىلإ نآرفلا ىَمَس ىتلا ةيفالخالا رهاظملا نم (رهظم كلذ ناكو

 لامجب راتمت نآرقلا ىف ةيانكلا» نأ نذإ لادج الف :«مهتايح ىف اهب اوذخأيو «سانلا

 كلذ نمو ...قبسلا بصق تراح دق ناديملا اذه ىف اهنأو «ةبذهم ةبدؤم ىهف ءريبعتلا
 ىف ميركلا نآرقلا ىنك دقف [ةرقبلا] 429 ... ارس نهودعاوت أل نكلو ... » :ىلاعت هلوق
 ىف هدهت ىذلا 2050655100 راجيإلا اذه عورأ امو 22) . . . رسلاب عامجلا نع ةيآلا هله

 تلافو» -دوجلاو لخبلا نع ةيانك- نوتسلاو ةعبارلا ةيآلا «ةدئاملا روس ىف ىلاعت هلوق

 نع ربع دقف ؛[ةدئاملا] 4 4322 ... . ناكطوُسُم هادي لب اوناق امب اونلو مهيديأ تْلغ ةنولغَم هللا دي درهيلا

 ليخبلا سفن هيلع امل (رظن ةلولغملا ديلاب امهنع ىنكو «ماهفألل امهبرقي امب مركلاو لخبلا

 ةطلستم ريخلل ٌةعانم ىه ذإ ؛ةرثالاو ةينانالا ةبلغ نم -(ريبك (ولع كلذ نع هللا ىلاعت-
 ىتلا ةطوسبملا ديلا فالخ ىلع «ءريخلا لعف وحن اًفلطنم هلعجت ال هل ةديقم اهبحاص ىلع

 ةحامسلاو دولا نم اًطاير اهلوح نم عم ميقتف .سفنلا ناردآ نم ررحتلاب كرعشت

 . ءاطعلاو

 .310ص ٠ خيراتو روطت ةحالبللا فيض ىفوش )1(



 ىأ ىف ةسوسحم ةروص ىهبأ ىف هجرختو هروصتو ديعبلا ىنعملا بَرقُت ةيانكلاو
 يمي اي لوُقَي هيدي لع ملاظلا مي ميو » :ىلاعت هللا لوق كلذ ةلثمأ نمو ءهيسف ْدِرَن عضوم
 عقو ىتلا ةرسحلاو ملالا نع ةيانك نيديلا ضعف ؛[نافرفلا] « 222 البس لوُسْرلا عْم َتدْخْلا

 اهكردت ىتلا ةروصلاو .2!!:ةقيقحلا كردأ نأ دعب هباصأ ىذلا مدنلل ةجيتن ملاظلا اهيف
 امب عنتقن انلعمت اهنوكل ؛قالطإلا ىلع ةيسحلا روصلا عاونأ مهأ نم دع انراصبأ
 ال ثيح ؛ةرسح نم ملاظلا سفن باتني ام زاربإ وه دوصقملا كلذ نكي نإو ؛هاندهاش

 ١ . كاذنآ مدنلا عفني

 ؛هب حيرصتلا رذعتي ىذلا ظفللاب حيرصتلا نع لدعن نأ ىلإ فقاوملا ضعب وعدت امبرو

 ةيآلا ىف درو املثم ةراشإلا وأ ءاميإلا وأ زمرلاب فقاوملا كلت نع ةينكتلا ىلإ دمعنف

 وأ «ةجاحلا ءاضف نع ةيانك [ةدئاملا] 42 ... طئاغلا نم مكَم دحا ءاج وأ ... »> : ةميركلا

 نالكأي اناك ةقيدص همأو لسرلا هلْبق نم تْلَخ دف لوسر ألإ ميرم نبا حيسملا امال :ىلاعت هلوق ىف

 . اضيأ ةجاحلا ءاضق نع ةيانك [ةدئاملا] « «252) . . . ماعطلا

 ةيقب نيبو اهنيب لعجيو ءاهتينانإ ةيناسنإلا سفنلا ىف ىوقي اذهب ىئانكلا ريبعتلاو
 .نيرظانلل نيزتف ؛هئارو نم ىرت ايريرح اراتس تاقولخملا

 يدق ةغالبلا ءاملع هيلع عمجأ ام وهو «ليلدلاب اديؤُم ىنعملا ئجي ةيانكلا ىفو

 :اهجور فصو ىف عرر مأ ثيدح ىف ةيبارعإلا لوف# هل ةحضوملا ةلثمالا نمو ؛اًئيدحو

 .كلاوه نهنأ نقيأ رهزملا تمص نعمس اذإ ؛كرابملا تاريثك ؛عراسملا تاليلق لبإ هل

 نأب همرك ىلع تلد اهنإف ؛(27«مركلاو دوجلاب اهجور فصت نأ . ..ةيبارعالا ضرغو
 . فايضألل اهميدقتو اهحبذ لبق اهلجأ وندب ملعت ام ناعرس هلبإ

 : ىرفنشلا لوقو

 (3)تّلح ةمذملاب تويب ام اذإ اهئيب موللا نم ةاجنمب لحي
 ركذو ؛موللا نم ةاجنملا ىهو ؛:ةفصلا رعاشلا ركذ ىلوألا ىف ؛ناتيانك . . .

 ىلع لدف ءاهتيب ىلإ لب ءاهيلإ فرشلاو ةفعلا بسني مل هنكلو ؛ةأرملا ىهو ؛فوصوملا

 .203ص «ةيلاممجلاو ةيفرعملا داعبالا ةيانكلاو لسرملا زاجملا ؛سودعلا وبأ فسوي (1)

 .60 3 رئاسلا لكلا )2(

 .161 3 حاضيإلا ةيخب ىفر 229 ص ,راجعإلا لئالدب هرو انك (3)
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 باطخخلا تايوتسم عيمج تيبلا ىف ترفاضت دقف ؛(17:ةفصلاب ةدوصقملا اهنأ ىلع كلذ

 ؛«تويبو «اهئيبو .تلحو «لحم ىف راركتلاو ؛ةماملاو ؛موللاو ؛ةاجنملاو «لحلا لثم نم
 لك ءردو «ةأرملا هله فرش زاربإ وه دحاو ىنعم ىلإ نادصقت نيتيانك عوقفو نمو

 هلوقي ام ةحص ىلع نهربي نأ هنأش نم كلذو «ليلدب ةديؤم امهاتلكو ءاهنع تاهبشلا

 نع وأ ةفص نع تناك اذإ ليلدلاب ةبوح صم ةيانكلا نوكت ام بلغأ» وهو ءنوسرادلا

 هل نئممطتو ؛لقسلا هّلبقي امم وهل هليلدب (ديؤم ءىشلا َراربإ نأ كش الو .(20«ةبسن

 ةيانكلا تغلب كلذل ةجيتنو .سوفنلا اهب عراقت ىتلا ةجحلاب هيبش ليلدلا نأكو «سفنلا

 ىلإ سوفنلا كرحتو الامكو ةجابيد ىناعملا بسكتو ءالامج ظافلألا ديفت اهنإف» غلبملا اذه
 ظ .(3)ءاهمهف ىلإ بولقلا وعدتو اهلمع

 شدخ بلطتت ال ىتلا فقاوملا ضعب ىف ضيرعتلا قيرط نم ةيانكلاب ناعتسي دقو
 لاق ؛ةداع جاوزلا قبست ىتلا بطخلا ىف نأشلا وه امك سانلا رعاشم سم وأ .ءايحلا
 لعلو ؛ةباشل كنإو ؛ةليمجل كنإ هللاو :ةأرملل لوقت نأ ةيطخلا ىف ضيرعتلاو» :ىبلاعتلا

 , (4)«مالكلا نم ههابشأو ؛ىتجاح نمل ءاسنلا نإو ءاًنلاص لعب كقرري نأ هللا

 اقوفت ثيحب «بيلاسألا نم هرسيغ ىلع ىئنكلا "بولسألا ضف كل عضتي اذكهر
 ؛حرصن الآ اثم بلطتت ىتلا فقاوملا كلت لخاد هب ريبعتلا نسحأ ام اذإ حيرصتلا هئغالب

 اندوصقم مهغلبن وأ ءانلوح نميف رّثؤن نأ لجأ نم ضيرعتلاو ءاميإلاو زمرلا ىلإ دمعنف
 .اهيف ةفشاكم ال ةقيرطب

 . 77١ص ء«ةيانكلاو لسرملا راجملا (1)

 . 16ص «قيقحتلا ةمدقم .ضيرعتلاو ةيانكلا (2)

 . 18 2١ رارطلا (3)

 . 127١ص «ضيرعتلاو ةيانكلا (4)



 :ديف ثحبلا جردتو ةيانكلا حلطصم ةأشن -2

 حلطصمل ةيقيقحلا ةأشنلا ددحي لصاف ىأرب اوعطقي نأ ىبرعلا نايبلا وخرؤم عطتسي مل

 سانلا ناهذأ ىف دعب اميف هيلع رقتسا ىذلا هموهفم لكشتو هرادحنا نأ ودبي ىذلا ةيانكلا

 ضيرعتلا درو ةرقبلا ةروس ىفف ؛نيبم ىبرع ناسلب لزن ىذلا ىنآرقلا صنلا لضفب ناك

 كلذ ديعُب ىلاعتو كرابت هلوق ىف عامجلا نع ةيانك تدرو امك ءامهضعب بناجب ةيانكلاو

 مكن هللا ملع مُكسُفنأ يف مدنخكأ وأ ءاستلا ةيطخ نم هب متضرع اميف مُكيلع حانج الو :عضوملا
 تلظ دقو (!)[ةرقبلا] « ©20 ... افوُرعُم ًالوف اولوفت نأ الإ اًرس نهودعارت أل نكلو نهنورك دس

 اًملع اهمايق نأ ىتح ؛طابترا امّْيأ ىنآرقلا صنلا اذهب ةطبترم ىبرعلا نايبلا ثحابم

 ١ .هراجعإو همظنو هزاجم ةيحان نم نآرقلا ةسارد ةلواحم لضفب ناك القتسم

 قلعت اذإ ةصاخو ءاّمامل الإ اذه ىلع َنوصُنَي نوداكي ال نيسرادلا نأ فسؤملا نمو
 لوادت نأ دكإملا نمو .ىحالطصالا ىنعملا وحن هجردتو ىئانكلا حلطصلا ةأشنب مهئيدح

 نب ليلخلا مهسار ىلعو ؛مهنم ىلوالا ةقبطلا مهو ؛ةغللا ءاملع ىدل رهظ حلطصملا اذه

 نامثع نب ورمع رشب وبأ هيوبيسو .(ه175 ت) «نيعلا باتكا» فلؤم ىديهارفلا دمحأ

 «نآرقلا ىناعم» بحاص داير نب ىيحي ءارفلاو ؛.(ه180 ت) «باتكلا» بحاص ربئق نب

 .(ه210 ت) «نآرقلا راجم» بحاص ؛ىتثملا نب رمعم ةديبع وبأو «(ه207 ت)

 ىف تاشن -ةغالبلا اهنمو- اهلك ةيبرعلا مولع نأ ركذلا ةفلاسلا تالصلا دكؤي اممو

 نذإ حلطصملاف ؛هتغلو هبيلاسأو هنايب نم هنم سبتقتو ؛هيدهب ىدتهت ىنآرقلا صنلا لظ

 ىف اًعئاش حبصأو ءءدب ىذ ئداب ةغللا ءاملع هسبتقا ثيحب ؛ىنآرقلا صنلا لوح أشن

 روصنلا وه ىبأر ىف كلذو .ىبرعلا نايبلا ثحابم ىف هموهفم خسرت ىتح مهطاسوأ
 .دعب اميف هعويذو حلطصملا رادحنال حيحصلا

 ىف تدرو عضاوم ةدع ىف رهظتف ىئانكلا ريبعتلا ىف دمحأ نب ليلخلا دوهج امأف
 .لعفلا نع ةيانك عامجلاو ةعماجملاو» :ليلخلا لوقي (عمج) ةدام ىفف ؛«نيعلا» همجعم

 «...ريامم هنال ؛ءطولا وه ىذلا حاكنلا نع ةيانك رسلاو ءارس نهودعاوت ال نكلو» :ىرشخمزلا لاق ()

 .138 .137 .] فاثكلا
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 ىنك [ةدئاملا] 432 ... هاا مْنْمال را... » :لجو زع هللا لاف لاعفالا نع ىّنَكي هللاو
 ةلثمالاو دهاوشلا نمض نم نوكيس ةفصلا نع تايانكلا نم عونلا اذهو . (!)حاكنلا نع
 ريبعتلا ةغالب اهلالخ نم نيحضومو اهب نيدهشتسم دعب اميف ءاملعلا اهفقلتيس ىتلا

 ءامسأ نع ةيانك «ةنالفو نالفو» «نلف» ةدام ىف درو ام مضاوملا كلت نمو . ىئانكلا

 اذه :اولاق لبإلا هب اومس اذإ برعلا نكلو ...ماللاو فلالا هيف نسحي ال ءةفرعم سانلا
 هيلإ بسني مسا لك نآل ؛ىنالفلا نالف :نالف تلق تبسن اذإف «ةنالفلا هذهو «نالفلا

 نمو .2):ءىش لك ىف ةفرعم ريصي ماللاو فلالابو «ًةركن هريصت هقحلت ءايسلا نإف
 هيف ايذتحم- هنأشب لاقو باتكلا ىف هيوبيس هذيملت هدروأ دهاشلا انه لثم نأ تفاللا

 تبثي ائيش هنم اوفذح امسا هولعجي مل مهنإف .لبقأ لف اي :برعلا لوق امأو» : -هذاتسأ

 مسالا اذهو .مد ةلزنمب هولعجو .؛نيفرح ىلع مسالا اونب مهنكلو ءءادنلا ريغ ىف هِف
 ريغ ىف زجي ملو « فيفخت عضوم ءادنلا نال ؛نيفرح ىلع ىنب امثإو هءاذثلا هب نكح

 مسا نع ةيانك وه امنإف نالف امأو .. : . ىدانمل ةيانك الإ نوكي ال اًمسا لعج هنال ؛ ءادتلا

 ءاثنؤم فلالا وه «لف» نم ءادنلا ىف فذحلا نأ مولعمو ,(3)؛. . .هنع ثدحملا هب ىمس

 .فوصوملا تايانك نم وهو

 ملكت اذإ :اذك مسا نعو اذك نع ىنكي نالف ىنك» :ىنك ةدام ىف ليلخلا لوقيو

 لهاو ؛لجرلل ةينكلاو .هوحنو ثفرلاو طئاغلاو عامجلا وحن «هيلع هب لدتسي امم هريغب

 ؛طلغ اذهو ءهللا دبعب ىنكي :لوقي مهريغو هللا دبع ىبأب ىنكي نالف :نولوقي ةرصبلا

 .(4)«ورمع ىبأب ىنكيو ورمع ابأ ىنكيو ديزب ىمسيو دبر ىمسي :لوقت كنأ ىرت الأ
 دنع ةيانكلا تالالد نع فلتخت ال ةينآرف اهعيمج اهدروأ ىتلا ةيئانكلا تالالدلا هلذهو

 رولبت ىف ةغللا ءاملع هب مهسأ ام ىدم ىلع ةيحلا دهاوشلا نم ىهو ؛نيرغخاأتملا نييغالبلا

 . هلكشت ةيادب نابإ ةيانكلا موهفم

 اماع نكي نإو ودبي ام ىلع ةيانكلا موهفم ديدحت -ىنك ةدام ىف- ليلخلا لفغي ملو
 ةيانكلا لئامت -مالعالا ىف ىهو- ةينكلا نأ ىلع صنيف «ءافخإلاو رتسلا ىنعم اًنمضتم
 نم ىهأ ةيانكلا قاقتشا ىه ىرخأ ةلأسم ىلإ دوقتس ةركفلا هذهو «ىناعملا ىف ىه ىتلا

 ؟ةينكلا نم وأ رتسلا

 :لاق ريمض اهرابتعاب ةيانكلل ىوغللا موهفملا ىف ةغللا ءاملع عم ليلخلا فلتخي الو

 تلقف واولا تلصو وه ىلع تفقو اذإف «ثينأتلا ةياتك ىهو ريكذتلا ةيانكف وه امأو»

 , 6)«ةلصلا ءاه تحرط تجرمدأ اذإو ءهوه

 . 254 :2 باتكلا (3) .326 28 «نيعلا (2) .241 1 نيعلا (1)

 .105 (4 نوعلا (5) .41] 5 نمعلا (4)



 نع ىنكي ىذلا طيسللا عونلا كلذ نم ليلخلا تايانك نأ نيسرادلا ضعب ىّريو
 ىف سيلف ءدرفملا نع درفملا ظفللاب ةيانك نم كلذ عيمجو «دحاولا ظفللاب فوصوملا

 وأ بيكرت نع درفمب ةيانك وأ هبيكرت نع وأ هدرفم نع بيكرت ةيانك هلاشما
 ضومفغلا نم تسيل تايانكلا هذه نأ وه باوصلا نأ ىرأ تنك نإو .(176. . .ةلمج
 ىآ ىف تءاج اهنوكل «لاثملا ليبس ىلع ةيرعشلا وأ ةيبدالا عباط اهيلع ىفضي ام ديقعتلاو

 ىلإ ةبيرق تتأ كلذلو .عامتجالا قلخ بيدأتو بيذهت ضارغأ اهلو ءميكحلا ركذلا

 .مهماهفأو مهلوقع
 اذكو اذنك هل :كلوق» لثم نم ةلئمأ اهل دروأو .هباتك ىف ةيانكلل ضرع هيوبيس امأو

 ىف هب تينك اذإ نالف ةلزمب ددملل ةيانك وهو مك ةلزنمب ءايشالا ىف مهسبم وهو ءامهرد

 ةيانكلا نإف «ليلخلا دوهجل ةلمكم هدوهج لبال :هزارآ ربتمت ثيحب :(2)«. .ءامسالا

 ىف حضاو كلذو ءريمسغلا ىأ «ةغللا ءاملع دنع هينعَت ام ىنعت -ودبي ام ىلع- هدنع
 ثدحملا هب ىَمس مسا نع ةيانك وه امئإف نالف امأو» :رخآ عضوم ىف لاقو .قباسلا لاثمل
 : مجنلا وبأ لاق ؛ ىنعملا اذه ىف نيفرحح ىلع انف رعاشلا رطضا دقو بلاغ صاخ «هنع

 (3)لف نع اًنالف كاما ةجل ىف
 ال ريمضلا ةلالدل لئدنع لئامم وهف روتسم همساو مولعم ريغ صخش نع ًةيانك نالفف

 ىوغللا ىنعملا اهب ديري# ذإ ؛هيوبيس دنع ةيانكلا موهغم حضني اذهبو .ءافخ نم امهلمثشي

 ةلماج ناك وأ «هريغ ديري وهو ْئشب ملكتي نيح رتسلاو ءافخلا دهرجم ديري نآب ىطقف

 4 . .هنع ثدحملا مساب

 امو تارمضملا ىلع اهلك ُلدت ىتلا ةلثسألاب ىئانكلا ريمعتلل دهشتسي هيوسيبس تفي ملو

 «ةنهلاو نهلا باوحلاف «سنإلا ريغ نم هنع لوثسملا ناك نإف» :عضوم ىف لاق ؛اههبشي

 مال قاحلإ نأ حضتي اذكهو . 6)«نييمدآلا ريغ نع ةيانك كلذ نأل ؛ةئالفلاو نالفلاو

 ةلالد هيوبيس لفغي مل امك «نيلفاعلا نع مهل اًزييمت نيلقاعلا ريغ ىلع لدي فيرسعتلا

 نوكي نأ ءامسالا هيلع عقو ىذلاو ةيمستلا لصأ نال :«باقلالا» بابب ءاج امك ةينكلا

 هرخآلل اًفصو امهدحأ نوكيو ءفاضم وأ درفم رخآلاو فاضم امهدحأ :نامسا لجرلل

 .67ص «ىتعملا وحنو توصلا وحن ؛ةيولع ميعن (1)

 .170 ؛«2 باتكلا (2)

 .170 22 قبالا رئصملا (3)

 .121ص ؛ىغالبلا ثحبلا ىف ةاحنلا رثأ ؛نيسح رداقلا دبع (4)

 .415 022 باتكلا (5)
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 ءلهو .2170... .ديز ورمع وبأو ءورمع وبأ ديز :كلوق وهو ةينكلاو مسالا كلذو
 نع فشكت اهنوكل ؛ةيبرعلا ىف : ريبعتلا اذه ثحب ىف اهتميق ىفخت ال ثحبلا نم ةهجو

 نمو ءءامسألا ىف ةينكلا وهو الأ ؛ةيانكلا حلطصمب ةقالع اهل ىنتلا تالالدلا ٍ

 طاسوأ ىف دئاس ناك ىذلا وه ةيانكلا ىلع ءافخإلاو رتسلاو رامضإلا ةبلغ نأ حجرملا

 ريغ رخآ ظفلب ريبعتلاب نوكي ءافخإلاف ؛فرصلا ىوغللا ىنعملا ىلاتلاب وهو :نييوغللا
 نوكن امك ؛نيقلتملل اهنبثي نأ ملكتملا ديري فادهأو تاياغ لجال «ىعضولا ظفللا
 نأ قحلاو» :بلتلا ديسلا ديمحلا دبع ميهاربإ لوقي ؛هعون ناك امهم ريمضلا ىنعمب ةيانكلا

 دارملا نع ريبعتلا ىف اهنولمعتبو .ريمضلا ىنعمب ةيانكلا نولمعتسي امومع نييوحنلا

 دنع اهاندهع ىتلا ةيانكلا ريغ كلذب ىهو .22)«. .هل عوضوملا ظفللا ريغ رخآ ظفلب
 ةنيه نيموهفملا نيب ةفاسملا نكت نإو .ىنعملا مزال ةجيتن نوكت ىتلاو «نيرخأتملا نييغالبلا

 علظعم ىلإ قرطت دق باتكلا تحاص' نأ يلإ9 ريشي دمحم دعس دمحا اندجو تح

 حلطصملا ةلالد نم -ىرظن ةهجو نم- برتقي داكي ءايوغل اًهلطصم هفصوب ةياتكلا

 23 . . ىغالبلا

 نم جرحتلا ىف هارن ذإ ؛ىنعملا ءافخإ ءارو ىقيفحلا عفادلا نع ثحبن نأ ىقيو

 ودبيل ىتح «كلذ بلطتي فنوملا نال ؛ىنعم ءافخإ وأ .نجهتسم وأ حيبق ظفلب حيرصتلا

 ىساسألا عقادلا لعلو»ا :دمحأ باهش نمحرلا دبع لوقي ؛بيذهتلا نم ردق ىلع لئاقلا

 .4!ءراهظإ بحتسي الو هركذ نجهتسي امب حيرصتلا مدع ىلإ ىمري نآك هدب ىذ ئداب

 نال ؛دعتم رمأ ةيانكلا روهظ ىف اًماسأ هلعجو دحاو ببسب رابتعالا نأ ىنبأر ىفو

 تاماقملا ددعتب ددعت لب «ضرغلا كلذ ءارو نمكت ال تايانكلاب نيربعملا ضارغأ

 .لاوحالاو
 لقأ ىلع ىئانكلا رييبعتلا لهجي نكي مل هنأ ىلع لدت بيلاسأ هيوييس باتك ىفو

 ؛ةقيقحلا كلت ىلع اهب اولدتسيل هباتك نم ةلثمأ نيسرادلا ضعب اهفاس انهلو ؛ريدقت

 :هلاثم لدي امك ؛هتميكش ةوقو هنع ثدحتملا ةعنم ىلع لدي :ةانقلا بلصل هنإ :هلاثمف

 اذإو «مالكلا ةعس ىلع «هحالضو هبسنت ومسو هلصا ةقارع ىلع «ةحلاص ةرجش نمل هنإ»

 ىف اذكو «ةيانكلا الإ هل دهن ال اننإف -حص نإ- ريسفتلا اذهل اًيغالب احلطصم اندرأ

 , 6)«ةيانكلا بحاص دارم اذه نوكي دقو «هتءاحر نع ةيانك :4«نود بوث اذه: :هلاثم

 ةيانكلاب اًبعاو ناك هنأ ىلع لدي ال دق ةيئانكلا تارابعلا ضعبل هيوبيس داريإ نأ ىلع
 اهيلإ عزنت تناك ىتلا برعلا بيلاسأ نم بولسأ اهنأ ملعن امدنع ةصاخ «ماتلا ىعولا

 .135ص («ةينايب تاحلطصم (2) .295 :غ3 باتكلا (1)

 .330ص «ىملالبلا ثحبلا ىف اهرثأو هيوبيس باتك ىف لوصالا (3)

 :54 ص ؛ةيرصنتسملا بادأ ةلجم ؛ةيانكلا حلطممل مهثحب ىف نييغالبلا جهنم ؛دمحأ باهش نمحرلا دبع (4)

 .1984 .!0 ددمل

 .333ص ؛:ىمغالبلا ثحبلا ىف اهرئأو هيوبيس باتك ىف ةيمغالبلا لوصالا 5١(
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 ىلع لس ةيانك بر لب» :ظحامجلا لاق ؛نايحالا ضعب ىف حاصفإلا ىلع اهمدقت

 نوبيعيو» :قيلت ىتلا تاماقملاو هيف نسحت ىتلا 5 ىف ةصاخ 2170. . ..حاصفإ
 كلت داريإ نم مهفن ال نذإ نحنف .06)22...ءىش لك ىف فشاكي ناك اذإ لجرلا

 ىلع اهب لديل اهدروأ هيوبيس نأ امأو :بيلاسألا كلت نم اهنأ الإ ةيئانكلا تارابعلا

 هنم تبلطت -ةيبرعلا مولعلا سيسأت ىهو- هتياغ نأ نوكل .دعبتسم رمأف ؛ةيانكلاب هتفرعم
 رأ رعش ناكأ ءاوس ءءاحصفلا برعلا مهو .مهتيبرعب قوثوملا برعلا مالكب دهشتسي نأ
 . مولعلا كلت نأشب هماكحأو ءءارآ معديل كلذو ؛(رثن

 نم تالاح نع رعت لاثمأ تايانكلا لصأ نأب لوقلا ىلإ نيسرادلا ضعب بهذيو
 لع ثاردتعي «هارت نأ نم ريخ ىديعملاب عمست» :مهلوق لاثمالا نمف» ؛ةيطغتلاو ءافخإلا

 520 :«شقارب تنج اهلهأ ىلع» :مهلوق كلذكو . ..هب عامسلا نود هتيؤر ىذلل

 نكي نإو «ةلدأ ىلإ دتسي ال ميجرت وهو ,6)23هيبسب هموق كلهُي ىذلا لجرلل العم

 ريثالا نبا لاق ؛تايانكلا نمض اهنوفنصيو ةيبرعلا لاثمالا نم ادع نوت ءاملعلا

 نو راك كلر حلا ةليقعو كايإ :مهلوقك ؛برعلا لاثمأ نم درو ام مسقلا اذه نمو»

 ةنسح ىهف ءرحبلا ىف نوكت ةؤلؤللا ىه حلملا ةليقع نإف ؟«ءوسلا تبنُم ىف ءانسحلا ةأرملا
 .(6)4. . .ةوادعلا نع ةيانك :«رمنلا دلج هل سبل» :مهلوق كلذكو ٠ .حلماهعضومو

 ةقلحلا هذه عابضل ؛تايانكلل الصأ لاثمالا كلت نوربتعي ال -دقتعا اميف- مهنكلو

 رعشلا نيب ةعروم ةيبولسأ ةرهاظ ىلإ لاثمأ نم اهلوحت ةقيقح ىلع انلدت ىتلا ةدوقفملا

 2 . رثتلاو
 ىفوك ىوغل ملاع وه اه هرمأ ئداب ىئانكلا حلطصملا ةأشنل انروصت لمتكي ىنحو

 ةيانكلل ىوغللا مرهفملا نع «نآرقلا ىناعم» هباتك ىف هدروأ اميف دعتسي ال ءارفلا وهو

 ةلثمالا انضرعتسا ولو» :نيح رداقلا دبع لاق ١٠ءىشلا ءافخإو ءريمضلا ىنعي ىذلاو

 هريمضلا اهانعم هدنع ةياتكلا نأ ىلع لدي اهمظعم اندجول «ةيانكلا ظفلب اهنع ربع ىتلا
 اذه ناكو .(6)0هءافخإ اودارأ اذإ هنع نوئكي وأ ءىشلا نورمضي مهنال ؛ىوغل كاردإ وهو

 بابكنالا نأ حجرن ثيحب ؛ةرجهلل ىناثلا نرقلا نابإ دئاسلا وه -ودبي ام ىلع- موهفملا

 اذه معي نأ ىلإ ىدأ ىذلا وه ةيوغللا ةهجولا نم هتسارد ىلعو «ىنآرقلا صنلا ىلع

 نع هئيدح ءانثأ اهقاس ىتلا دهاوشلا نمو «ءارفلا مهنمو ءاملعلا طاسوأ ىف موهمفملا

 ءاهلا» :لوقي .[ةرقبلا] « <22 ... هم نَم ةروسب اونآف ... > :ىلاعتو كرابت هلوف تايانكلا

 .263ص .نآرقلا لكشم ليوأت (2) .7 .2 نييتلاو نايبلا ()

 . 1984 10 ددعلا 54ص ؛ةيرصنتسملا بادآ ةلجم ؛ةيانكلا حلطصمل مهثحب ىف نييغالبلا جهنم (3)

 . 159ص ؛:ىغالبلا ثحبلا ىف ةاحتلا رثأ () .66 .3 رئالا لثملا (4)
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 ةبآلا ىف درو ام اًضيأ هدهاوش نمو .(!!«نآرقلا لثم نم ةروب اوتأف .نآرقلا نع ةيانك
 نع ةياتك (ره) تلعج تئش نإ [ةرقبلا] 4222 ... مكيلَع مرحم وهو ... » : ةميركلا

 .مكيلع مرحم وهو ىأ .[ةرقبلا] 44222 ... مهرايد نم مُكَم اقيرف َنوُجِرْخَتَو ... » جارخإلا
 دق ريمضلا ىنعم ةيانكلا باستكا نأ ىدنع ىأرلاو .«22«هكيلع مرحم مهجارخإ :ديري

 لثم ةفوكلا ءاملع ىلإ هيف لضفلا داع امبرو «نييوغللا طاسوأ ىف اًثيشف اًئيش خسرتي ذخا
 هيمسيو ءاضيأ ؟ريمضلا» ىمسيو» :رمضملا نع ثيدحلا ددصب لوقي ماشه نباف ؛ءازغلا

 ريسفتلا ىلع دمتعي عضاوملا ضعب ىف ءارفلا ىرتو .(3):ىنكملاو ؛ةيانكلا نويفوكلا
 هلوق ىفف ؛ىحالطصالا اهلولدم نم برقي اًريسفت تايانكلا ضعب رسفيف ؛روئأملاب
 ىف هسفن مكدحأ نفصي ال :لوقي [ةرقبلا] 4 29 ... ارم نهودعات أل نكلو ... » : ىلاعت
 عضوملا اذه ىف رسلا لاق هنأ سابع نبا نع ...هنم راثكإلاو حاكنلا ىف ةبغرلاب اهتدع

 : سيقلا ئرما تيب هنع دشنأو .حاكتلا

 (4)ىلاثمأ رسلا ٌدهشي ًالاو تربك ىننأ مويلا ةسابسب تمعزّآلا
 4« 2 ... طئافلا نم مك دحأ ءاج وأ ... » :لاق» هنع هللا ىنك امم هنأ ىريو :ءارفلا لاق

 .ةيموزل ىهو ءةيانكلا نم ةدوصقملا ةلالدلاب حرصي مل نإو اذه :423)[ةدئاملا]
 رسفيل ءارغلا اهيف فقوت -«نآرقلا ىناعم» باتك انلدي امك- عضاوملا نم ديدع ةمئو

 :ىلاعت هلوق ىف وغللابو ؛ةجاحلا ةدارإل ةولخلا نع طئاغلاب ةيانكلا» لثم نم اهنايانك
 اونك ءاسنلا ركذ اورجأ اذإ اوناك مهنأ ركذ [ناقرفلا] « 222 امارك اورم وفللاب اورَم اذِإو... )9
 ىه اهركذ ىتلا تالالدلا كلت عيمجو ,(0)6هي مهرورم كلذف٠ .مهيف مالكلا حيبق نع

 . ليوأتلاو ريسفتلا ىف فالح الف «نيرخأتملا نييغالبلا ىدل اهدجت ىتلا اهسفن
 اذه ىفو ؛ميكحلا ركذلا ىآ ىف ضيرعتلا ىلإ ءادتهالا ىلإ ءارفلا دوهج تضفأ دقلو

 ىف احضاو ضيرعتلا ىنعم دجن ءارفلا ىلإ انرظن اذإو» :نيسح رداقلا دبع لوقي ددصلا

 ...ءاملعلا نم هاوس نود ءرامضملا اذه ىف (دئار ناك ءارفلا نأ دقتعن انلعجي امم . . .هنهذ

 .19 «1 نآرقلا ىتاعم (1)

 .50 «1 نآرقلا ىناعم (2)

 .134ص «بعللا روذش حرش (3)

 : رييغتلا ىفعب مم 28سم ؛ناويدلاب تيبلاو ؛«153 ؛1 نآرقلا ىناعم (4)

 ىلاثما وهللا نسحب الاو تربك ىننأ مويلا ةمابسب تمعز الآ

 .153 .؛1 نآرقلا ىناعم (5)

 .274 :؛2 نآرقلا يناعم (6)
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 ىف ىنعملاو [أبس] 4« 4229 نيم لالض يف رأ ىدُه ئلعل مكائإ وأ اَإو ... » : ىلاعت هلوف ىف لوقيف
 وهو ؛نودتهم وأ نولاضل اًمغيأ مكنإو .نودتهم وأ نولاضل انإو :«مكانإ وا انإو» : هلوق

 اندحأ نإ :لجرلل مالكلا ىف لوقت تنأف ...لاضلا هريغ نأو ءىدتهملا هلوسر نأ ملعي

 .017:. .ريثك برعلا مالك ىفو نآرقلا ىف وهو «فوشكم ريغ اًيذكت هتبذكف «بذاكل
 ليبس ىلع اهنم عرف هنأ ىلع وأ ؛ةيانكلاب هتلص ىلع انلدي ال هنأ حضاولا نمو

 ىلوأ ىف ىئانكلا ريبعتلا ةأشنب ىنآرقلا صنلا ةلص دكؤي كسلذ هكاردإب وهو .لاثملا
 . ةيانكلاو ضيرعتلا ىحلطصم ءاملعلا هنم ىحوتسا ىذلا لوالا نمل هنأو ءهلحارم

 راجملا ةفرعم ىلإ قابلا وه ىنثملا نب , رمعم ةديبع ابأ نأ نيسرادلا نم ريثك دقتعيو

 هب ع ابلاغ ناك ريسفتلا مباط نأ ودبي ىذلا «نآرقلا زاجم» باتك تلاع ةفلتخلا هعاونأب

 مويلا هينعن ام زاجملاب ىنعي ال نكي نإو .ءبيلاسألاو تارابعلا ىلع ع ركوشلا نهرو

 هب ربعي ام ةيآلا زاجمب ىنع امنإو ءةقيقحلا ميسق وه ام زاجملاب نعي ملا هل انقالطإ دنع
 . 20«. . .ةيآلا نع

 ثيحب ؛ميكحلا ركذلا تالالد ضعب نع هب ربعي ام نمض نم تايانكلا نأ ودبيو

 ًةراتو .ةماع ةينكت هنع ىنكملا ئشلا وأ ريمضلا ةراث ىنعت عضاوملا نم ريثك ىف تءاج

 .نيرخآتملا نييغالبلا دنع اهاندهع امك ةينآرقلا تايانكلا نم ةديعبلا ىناعملا ىنعت ىرخأ

 دوهجلا كلتل ةلّمكم نوكت نأ ودعت ال ةديبع ىبأ دوهج نأ ىلوالا ةلهولا ذنم حوليو

 موهفملا وه اذهو .ءارفلاو ءهيوبيسو :ليلخلاك ؛ هل دورصاعلا وأ هفالسأ اهلذب ىتلا

 . ىئانكلا ريبعتلل ةيقيقحلا ةأشنلا روصت نم انبّرقث د ىتلا ةلماشلا ةرظنلاو حيحصلا
 لوحي اان نمو» :لاق ؛ريمضلا ىنعمب ةيانكلا اهيفو اهدروأ ىتلا دهاوشلا نمو

 « <22 نيمساح اهل مهفانعأ تلظف ... ) :لاق ؛وه هربخ كرتيو ءهببسم نم ئش ىلإ هربخ

 . (3)«قانعالا رخآآ ىف ىتلا ةيانكلا ىلإ ربخلا لوح [ءارعشلا]
 الدب ءامسالا عضاوم ىف تايانكلا نم ءاج ام راجم نمو# :رخخآ عضوم ىف لافو

 ؟مسالا ىنعم «ام» ىنعمف .[هللا 4409 ٠ . رحام ديك اوعنص املإ ... » لاف ١ نهنم

 يف ىنعت ىهو «ةياتكلاب هدارأ امع نادماش ناذهف 4 رحاس ديك مهعينص نإ : هزاجم

 بونت ىتلا ةيردصملا ام وأ نكي مل مأ ًالصتم ناكا ءاوس ؛ريمضلا نيفلاسلا نيعضوملا

 .362 :2 نآرقلا ىناممو «ىغنالبلا ثحبلا ىف ةاحنلا رثأ (1)

 .81ص «ناميإلا باتك «ةيميت نبا (2)

 .121 .1 نآرقلا راجم (3)
 .15 .1 نآرفلا زاجم (4)



 ىف رظنلا تمعنأ تنأ اذإو . ليوأتلا نم برضب اهعقوم ريدقت نكمي ثيحب ؛مسالا نع

 لاق !جالطصالا ةبانكلا ةلالد نم معأ اعاتب نأ تكردأ هدنع رهتفملا وأ ةيانكلا ةلالد

 ىنعملا ٌرتس وهف ماع ةديبع ىبآ دنع ةيانكلا موهفم نأ انل حضتي. .3 :نوخيش دومحم

 ةيآلا ىف هلوق نم كلذ ىلع لدأ الو .(1)!:ىلصالا ظفللا ريغ رغخآ ظفل ىأ ءارو

 ؛كلذ نم رثكأ وأ ؛نيهجو ىلع هظفل ءاجف ؛اهتاغلب ةمئالا هتأارق ام زاجمو» : ةميركلا
 «مهتغلب فاضملا نون ريغب اوفاضاف .[رجحلا] 4422 َدوَرَشْبت مف ... » :ةنيدملا لهأ أرق
 وهو .(2)«ىننورشبت :كلوقك ؛ةيانكلا نونب الإ (نورشبت) فاضت ال :ورمع وبأ لاقو
 دحأ ءاج وأ ... > :لثم ؛اهنم دوصقملا اًئيمو رسفم نآرقلا تايانك دنع فَّقو دق نكي نإو

 نم حيفلا :طئاغلاو ءنطسلا ىذ ةجاح نع ةيانك [ةدئاملا] 4422 ... طئاغلا نم مُكَم

 عم ضراعني ام ليوأتلا اذه ىف سيلف .(3):ىداولا نم مظعأ وهو .بوصتملا ضرالا
 هلوق ىف ةيانكلا رسفي هنأ امك .فوصوم نع ةيانك ىهو «ةيحالطصالا ةيانكلا ةلالد

 . (4)وربكأ , متسمال و متسل مك : سامللا [ةدئاملا] 4 22 ...ءاسنلا مْسمال وأ... » : ىلاعت
 اهنأ ىلع لدي امب اهيلع اًبفعُم ةميركلا ةيآلا ىف ةيانكلا دوصقم ىلإ ةراشإلاب ىفتكي امبرو

 :ىشعالا لاق ؛ةأرما لاجم اهزاجم 0 000 .ةدحاو ةجعن يلو .. . » ةيآ ىفف ؛ةيانك
*« 

 - 2 ف -ٍ ىس هموم 2 هَ

 اهلاَحّطو اَهبلَق ةبح هتاش نم هنيع ةلفغ تيمرف
 / , 6):لجرلا ةأرما ىنعي
 :ىسبعلا ةرتتع رعش ىف اضيأ تدرو «ةأرملا نع ةاشلاب ةيانكلاو

 (6)مرحت مل اهتيلو ىلع تمرح هل تلح نمل صنق ام ةأش ايف
 .27«. . .كديصي نأ هل لحي نمل تنأ ديص ىأ :لاقو «ةأرما نع ىنكف

 امب كلذ ىف ايدتهم ءنآرقلا تايانك رسيسفت ىف برعلا مالك ىلع ئكتي ةديبع وبأف
 نآرقلا نال الإ كلذ امو «نآرقلا نم ءىش هيلع لكشأ نَم لك ءالجالا ةباحصلا هب حصن
 قوسي وهو .اهقوفي ام هيفو «ةيبرعلا لثامي ام بيلاسألا نم هيفو «برعلا ةغلب لزن

 سم سنس

 .8ص ؛:ىئانكلا بولمالا (1)

 .13 «؛1 نآرقلا زاجم (2)

 .128 .1 قباسلا ردصملا (3)

 .181 .1 قبالا ردصملا (4)

 .227 ص «هتاويدب ىشعألا تيبو ؛181 «2 قباسلا ردصملا (5)

 .23ص ؛ةرتنع ناويد عجار :هتقلعم نم تيب وه (6)

 .8 27ص .ضيرعتلاو ةيانكلا (7)
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 ةبانك ؛امهتاءوس» لثم نم ؛ىئانكلا رهعتلا دوصقمب ايعاو حبصأ هنأ ىلع لدي امب ةرابعلا

 ظفل ةيانكلا نأ ىلإ هباتك نم عضوم ىف هثراشإ : ةركفلا هذه دكؤي اممو .(!)«امهيجرف نع

 :لاق .قايسلا لالخ نم لقعلاو ةيورلاب مهفي امنإو :ةيوخنل وأ ةيعضو ةلالد هل سيل

 اذه ىلع ةلالدلاو ةغللا باحصأ دنع لصالا ىف عضوي مل ةرابسعلا ىف ظفللا اذهو»

 .(2)«لقعلا لامعإو ةيورلا نم ءىشب مالكلا قايس نم ةلالدلا كلت تمهُث امنإو «ىنعملا

 ىتأت ثيحب ؛ ظافلالا تالالدل وواجت هيف ىذلاا ىئانكلا ريبعتلا تايصوصخ ىدحإ ىهو

 . ةيورلاو لمأتلاب الإ كردت ال ةيلقع هيف ةلالدلا

 ثحابملل ىلعفلا سيسأتلا وحن هجوسلا نم اًعون ةينايبلا ىؤرلا هذه لثم تلكش دقو

 ةلو هوملا تاقلحلا نم ةقلح لكشي ةديبع ابأ نإف كلذبو .ةيانكلا هنمو .ىبرعلا نايبلا

 هيويسو ليلخلا ءارآل ةممتم هؤارآ ربتعت ثيحب ؛ىئانكلا ثحبلا ىف ةغللاو وحنلا ءاملعل

 دارملا نع ريبعتلا ىن 0 ءريمضلا ىلعمب ًةرات ةيانكلا لمعتسي# هنأو ةصاخ ؛ءارفلاو

 .نييوحنلاو نييوغللا دنع انيأر امك -هل عوضوملا ظفللا ريغ ظفلب

 هنيب لصفيو «ةيغالبلا هحمالم انل رربب ديدحت ٠ نود اضافضف حلطصملا ىقب كلذ عمو

 ؛ةيانكلل ىحالطصاالا ىنعملا نيبو هنيب انلباق اذإ اذهو .(30)نايبلا روص نم هريغ نيبو
 ؛ىئانكلا ريبعتلا ىلع ةقدب ةيانكلا حلطصم ةلالد مدع ىف هيدل بارطضالا رهظي ثيحب
 نم ةدافتسملا ةيئانكلا ىناعملا ىلإ ريشيل . . .راجملا ةديبع وبأ مدختسي» :حيتف دمحم لوقي

 نع اهبيكارتو ىناعملا هذه نع هثيدح فشكيو .اهمراول اهفصوب ةيقيقحلا بيكارئلا ىناعم
 لثملا وأ زاجملا ليبق نم بيكارتلا هذه نوك ىلإ ريشي ام هيفف ؛هدنع حلطصملا بارطضا

 ,(4)«. . .ةيانكلا وأ هبشتلا وأ

 نويغالبلا هظَحَل دقو «ةيانكلاب اًقيصل لظ ةينايبلا روصلا لخادت نأ ىدنع ىأرلاو

 نيب اوقرفي مل ءاملعلا نإ) :هلوقب عضوم نم رثكأ ىف ©©)ريئالا نبا هيلإ راشأف نورخأتملا
 . «ةراعتسالاو ةيانكلا نيبو ءضيرعتلاو ةيانكلا

 امدنع مولعلا نم ريثك اهب رمت ىتلا تالوحتلا ىلع ًاليلد بارطضالا اذه نوكي دقو
 .لوألا لكشتلاو ةأشنلا روط ىف نوكت

 .212 «1 نآرقلا راجم (1)

 .136 1 قباسلا ردصملا (2)

 .138 ص «ةينايبب تاحلطصم (3)

 .27ص «ةديبع ىبأل نآرقلا راجمو ءزاجملا موهفم ,حبتف دمحم (4)

 .94 .63 .3 رئالا لثملا (5)

29 



 ماملإلا نم ريبك ٍرْدَق ىلع ةيبدآ ةيصخش ٌروهظ ىرجهلا ثلاثلا نرقلا رخاوأ تدهش

 نع اهزيمي ام مهأ عونتلا ناك ىتلا رصعلا ةفاقث ىلع عساولا عالطالا عم «ةيبرعلا ةفاقثلاب
 رحب نب ورمع نامثع وبأ وه ملاعلا تيدالا كلذ .ىرخالا روصعلا تافاقث نم اهريغ

 «نييبتلاو نايبلا) هاباتك اهمهأ نم ىتلاو «ةديدعلا تافلؤملا بحاص (ه255 ت) ظحاحلا

 اًباتك فلل نكي نإو « ىئانكلا ريبعتلا ىف 0 رآ امهنمض ناذللا ناباتكلا امهو ؛«ناويحلا»و

 رهظيو ««نييبتلاو نايبلا» باتك نم لوألا ءزجلا ىف هيلإ راشأ ةيانكلا عوضومب لصتي رخآ
 ىلوأ هنأ ىلع لدي ام وهو . (1)«رابنألاو باقلالاو ىنكلاو ءامسالا باتك» ب هنونع هنأ

 روظنمب ركذن نأ انه انبسحو «ىجلاب ةقينو ةنالغ نع هب لف( ؛ةغلاب ةيمهأ ةيانكلا

 ىلإ- ىنع ظحامجلا نأ رهظيو :(2)ىنكلا نم ةقتشم ةيانكلا نولعجي نيذلا ءاملعلا ضعب

 لءاضتت دقو ءاهيلع هتلالد ىف فلتخي ال هدنع وهو «ضيرعتلا حلطصمب -ةيانكلا بناج

 ىف كلذ ىلع فقن امك «عانقإلاو ماهفإلل ةلاطإلا بلطتي ماقملا ناك اذإ ةصاخ ءامهتيمهأ
 سقو بيجملا رصقيو بطاخلا ليطي نأ ةبطخلا ىف بجاولاف .عضقملا نبال تاوسلتم نضل

 مدقي نطاوم -زاجيإلا وهو- ريصقتللو ءاهيف نسحتست تابسانم ةلاطإلل نإف «كلذ ىلع
 اموي بطخ دقو «نانس نب ةجراخخ نب سيق ةبطخخ نع بوقعي وبأ لئس امدنعو ؛اهيف

 نأ تملع اموأ» :لاق ؟راجيإلاب اهيف ىفتكي ال مل .ىنعم الو ةملك داعأ امف ليللا ىلإ

 صعب مهو دقو .(20:فشكلاو حاصفإلا لمع لوقعلا ىف نالمعي ال ضيرعتلاو ةيانكلا
 ضرغلا نأ ىلع هب دهشتسيل هدروأ امنإو «هل سيل وهو ظحاجلل صنلا نأ نظف نئيسرادلا

 ةيانكلا ىلإ عزني وأ .«فشكلاو حيرصتلا ليبس كلسي نأ ىلإ بيطخلا عفدي ىذلا وه

 ضيرعتلاو
 ال نأ تدجو قباسلا صنلا ىف ضيرعتلاو ةيانكلا ةلالد ىف رظنلا تمعنأ اذإ تنأو

 مل» ظحاجلاف ؛رتسلاو ءافخإلا ىلع امهيتلالد ىف نافدارتم امهنأكو ءامهنيب ةلصاف دودح

 اهيلع هقيلعتو ةيانكلل اهدروا ىتلا هدهاوش نم مهفي ىذلاو «ضيرعتلاو ةيانكلا نيب قرف
 رصقو رابخالا ضعب دروأ امبرو .(24)«نافدارتم هدنع نيمسالا نأو امهنيب اًقرف ىري ال هنأ

 ىف ةيراج ةقيرطو برعلا بيلاسأ نم هنأ ىلع لدي ىتح ضيرعتلا ىلع اهيف ثيدحلا
 لاقف «ىرسقلا هللا دبع نب دلاخو ماشه نب رمع نب ةبتع# ثيدح لثم ؛مهتارواحم

 . 146 01 نييبتلاو نايبلا (1)
 لثملا «نالف وبأ اهيف لاقي ىتلا ةينكلا نم ةذوخخام اهنأ ىهو ؛اذه ريغب ةباتكلا تلوأت دقو» :ريثألا نبا لاق (2)

 .53 :3 رئالا
 .117 :116 «1 نييبتلاو نايبلا (3)
 ١ 8ص « يئانكلا بولسالا )4



 ىف اونادا تيسَّق اذإف ءمهلاومأ ىف ذ نونادُي الاجر انه اه نإ -هب ضرَعُي- دلاخ

 .؟مهضارعأ

 لاجرلا نم ًالاجر نإ ءريمالا هللا حلصأ :ىشرفلا لاقف .هب ضرعي هنأ ىشرقلا ملعف
 مهئاءورم نوكت الاجرو .مهلاومآ مهل ىقبت كئلواف ؛مهتاءورم نم رثكأ مهلاومأ نوكت

 كنإ :لاقو .دلاغخ لجخف ؛هللا دنع ام ةعس ىلع اونادا تدفن اذإف .مهلاومأ نم رثكأ

 .(17:تملع ام مهنم

 دعاوقلا ىلع اهتلالد ىدم َنيِببو ءاهحرشي نأ نود دهاوشلا داريإب ظحاحلا ىنع دقو
 ةدعاقلا ىلع لاثملا ةلالد حيضوتب ىنع امّلَقو ؛ةيغالبلا جذامنلا داريإب الوغشم ناك دقف»

 نع ظحاجلا مامتها مدع نع نوسرادلا ءالؤه لفاغتي نيح ىف .«2)«اهررقي ىتلا ةيغالبلا
 .«يباتك ىف ىجهنملا بناجلاب قلعتي خام وهو ٠ «ليئض بيصن اهنم هل ناك ىتلا دعاوقلا

 .حاصفإلاو حيرصتلا لباقت ةماع اهاندعو هدنع ةيانكلا ةلالد ةفرعمل انلقتنا اذإ نحنو

 عضاومب ة ةفرمعملاو ؛ةجحلاب رِصِللا ةغالبلا عامج» : دنهلا لهأ ضمني لوقا ىف دع املثم

 ىلإ اهب حاصفإلا عدت نأ ةصرفلا عضاومب ةفرمعملاو ةجحلاب ريعلا نمو :لاق مث ؛ةصرفلا

 ,3(2)«...ةقيرط رعوأ حاصفإلا ناك اذإ ءاهنع ةيانكلا

 عدي ملكتملا نأ رابتعاب ةيلقع ةيانكلا ةلالد نأ ىلع اًينمض صني ظحاملا نأ ودبيو

 نسحو لمأت نم هيف ام كلذ ىفو .كلذ هيلع بعص املك ةيانكلا ىلإ عزنيو «حيرصتلا

 و . ريدفت

 لباقت ةيانكلاف ؛هتافلؤم ىف مضوم نم رثكا هيلع لديف ةيانكلل ماعلا موهفملا اذه امأو
 ةملك بر ...» :ظحاحلا لاق ؟تانماقملا ضعي ىف هنع تنغأ امبرو .حاصفإلا امئاد

 ىلع لدي ظحلو .حاصفإ ىلع ىبرُث ةيانك بر لب «ةلاسر نع بوئتو «ةبطخ نع ىنغت
 .(6)4...ريمض

 املك ءاحاصفإو اًحيرصت ال احيملت ىنعملا نع ريبعتلا» ىه ةيانكلا نأ كلذ ىنعمو

 ةيئانكلا ةغايصلا عون ددحي ىذلا وه ماقملا نأ حضتي كلذبو .6)25 . . .كلذ لاحلا ىضتقا

 .201 ؛2 نييتلاو نايبلا (1)

 .56ص ٠ خيراتو روطت ةغالبلا (2)

 .88 21 نييبتلاو نايبلا (3)

 .7 ١2 قبالا رفصملا (4)

 .202ص ء.نايبلا ملع ؛قبتع زيزعلا دبع (5)
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 ىف ةيانكلا تءاج امبرو .هتامزلتمو هتوطس تحن عقاو (١1ثابلا نأكو .فاطملا ةياهن ىف
 ءامهدحأ ْنسْحتسا امهب ىدوت اذإ نامسا لجرلل ريصي ثيحب ؛ةينك تراصف ءامسألا
 دوعي لالجإو ميظعتو ميخفت نم اهيف امل ؛نالف مأب وأ نالف وبأب أدبت ىتلا «ةينكلا» وهو

 . هتسلزنم ولعتو ناسنإلا هب فري ًالصا لعجب ثيحب !هنع ىنكملل ةوبالا دانسإ ىلإ
 ةنسلا نم ةيئكتلا» نإف ؟ةيوغللا هتلالد ىلإ فاضي اًينيدو اًيعامتجا (دعب ةينكلل نأ عقاولاو

 لزت ملو «بقل هل سيل نم مالسإلاو ةيلهاجلا ىف ريهاشملا نم لقو . . . نسحلاو بدالاو

 مهتابتاكمو مهتابطاخم ىف ىرَجَت مجعلاو برعلا نم اهلك ممالا ىف ٌةنسحلا باقلالا هذه
 ,برعلا نإف «ةيمهالا هذه -ةيانكلا ىنعمب ىهو- ةينكلل تماد امو .(2):ريكن ريغ نم
 ءميكح مأ تبهذو ءورمع مأ تلاقو ؛ءلضفلا مأ تلعف :اولاقف ؟تانبلا ..تنَك...٠
 نيسرادلا ضعب لواح دقو .(3)« . . . ىنكلا كلت ىف مدقتلا ىلإ كلذ مهاعد ىتح معن
 مسا ىه ةيانكلا وأ ةينكلا نإف» :لاقف فولأملا نع ةجراخلا ةيناللا ةرهاظلا هذه ريسفت
 عم قباطتي ىتح كلذو ؛(4)«لواألا مسالا ىف رهاظلا جاجوعالا حالصإ)ل هب ىّني نا

 اذه هلباقي ناسنإلا رمع ىف لصاحلا روطتلا نأكو: ء.هرمع تاونس هب تمدقت ىذلا هانم

 .ةينكلا وهو الأ ؛نلالدلا روطتلا

 عيشت ىتلا ةيقلخلا تافصلا نم ةبيرف اهلعم ىتلا ةيئانكلا تالالدلا ( ضعب ةمئثو

 76 :حيرش لاق :ىهو «ةلثمالا ضعب ظحاجلا اهنم دروأ دقو «ةيرشبلا تاعمتجملا
 :اولاق اذإو» :لامو ««ءاذبلا نع ةيانك ةضراعلا» :ةديبع وبأ لاقو .«لهجلا نع ةيانك
 . 6)«روجلا نع ةيانك كلتف ؟صقتسم لماعلل

 «نسحتسي ال امل رتس ةيانكلا ىفف ؛ةباغلا ىف ناقباطتي بدالاو ةيانكلا دجت انه نمو
 بدالا عوضومب ةيانكلا طابترا امأ» ؛لعفلاو لوقلا نم عشبتسم لكل ءافخإ بدالا ىفو

 هنيب ةداع متت ىتلا «غيلبلا ةيلمع رصانع نم رصنع وهو "لعجانةقاعانك: 2.20 ملطصم ثابلا لباقي (1)

 :نسبوكاج لاق «ىقلتلا نيبو

 "'(0ةلءمطومو): ©عاسن ونندأن ةصعا 16 صععكقعم انطوانت ءانوانع, مقت 000053109 هان "'"لعوانصمتها7”*:

 هعاانأ ةانوانعأ ءقا لعداتوم 1ع صعككهيع, ه0 لذا 6جعقلعتدعملأا "62 عااعانت" نان '"!نعاناعانت ”*.

 12. 0ةلزؤومول 12. ©هعاع, 121كتهمصمتتع 0ع لفلم عانوانع لعع اهموادعع, [1ةعطغالعب ةقق, 1976, م:

147. 

 .147 «146 .1 «نيبلار نايبلا (3) .19 ؛6 .فاشكلا (2)

 .324ص «نييبتلاو نايبلا لالخ نم ظحاملا دنع ةيبدالاو ةيغالبلاو ةيناسللا تايرظنلا « ىنانب ريغصلا دمحم (4)

 . بضغلا ةدح هتلمخأ :لاقي .ةوقلا :ةدحلا «263 «1 «نيببتلاو نايبلا (5)

 .ضراوع (ج) ديج ىأرو ةهيدب وذو مالكلا ىلع ةردقو ةمارصو دلج وذ :ةضراعلا ىوق وه لاقيو : ةضراعلا
 .46 ٠01 طيسولا مجعملا عجار ؛هقطنم ىف شحفأ :هيلع اذيبو ءهقلخ ءاس :ءاذبو ءارذب اذب : ءاذبلا
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 كلذبو .(!!«امهنم لك اهيلإ مري ىتلا ةكرتشملا ةياغلا ىف املا ب ارب
 امب ىبدالا باطخلا نا ىلع نهربي ام وهو .عدبملا لقع ىف ةينفلاو ةيفالخالا ميقلا ىقتلت

 . سانلا روهمج ىلإ نوعدبملا هب هجوتي ,امإ ميق نم هب رخزي
 مهفلاو تايانكلاو تاناطرلا مهفو نطفلاب» هامسأ امل باوبالا ضعب ظحاجلا َدقع دقو

 لثم «ةيانكلا قيرط نم ةيرخسلاو ةراثإلاو قيوشتلاب زاتمت اصصق هيف قاس «ماهفإلاو
 انه اه :تلاق ؟انه اه نم ىجرخا :اهتمأل تلاقف» :صوصللا اهّقَرَط ىتلا ةأرملا ثيدح

 ؛(6)2 . . .انمهب اًيعارو ؛نداشو ءزنع سأرو «ثراحلاو ءرماعو «سرامحلاو ,نايح
 ظحاجلا اهدع دقو «ةديسلا عاتم نع اوفرصنيل صوصللا ُهّمألا اهب تمهوأ تايانك اهلكو
 نأ ىلع لدت -رمآلا عقاو ىف- صصقلا كلتو ةمجع ليلد ةناطر لكو ««تاناطرلا» نم

 ةلالد لثم ؛ءافخإلاو رتسلا وه هيلع بلاغلا نأ ىلعو «ىئانكلا ريبعتلاب املاع ناك ظحاجلا

 هولأس نيح . . .ناوفص نب برك» ىمر ثيحب «ىدراطعلا» هد ف 6«كوشلا»و «بارتلا»

 :ريهز نبا سيف لاقف «بارت ىرخالاو ءكوش امهادحإ ىف نيترصب ىمر. .. ؛لوقب نأ
 لجو زع هللا لاق .ةكوشو ادع مكرذني وهو «ملكتي الآ 20008 لجر اذه
 ام ىلع- لجرلاف ؛(3)(«[لافنالا] « <22 ...مكل نوكت ةكوشلا تاذ ريغ نأ نودونو... »

 مهّبطاخو هموقب ثاغتساف ؛حاصنإلا هيلع رّذعت ثيحب ؛هئادعأ ىدل (ريسأ ناك -ودبي
 صصقلا هذه ىفو مديد اولحمتو ةرسأ اوكفيل .زمرلا هيلع بلغي ىئانك بولسأب

 باطخملا ىف ةيريبغتلا اهميق هيلع ىفخت ال «تايانكلاب ملاع ظحاجلا نأ ىلع كعئقي ام

 . ىناسللا
 ءاملعلا نم فيلأتلاو فينصتلا ةيحان نم اًماهسإ لقأ (ه276 ت) ةبيتق نبا نكي مل

 ريغو ءرابخالاو رعشلاو ثيدحلاو نآرقلا بيرغك ؛ةيفرعم تالاجم ةدع ىف اوّل نيذلا
 اذه هدعاس دقو .«40فيلأتلا ةرازغو ؛ةفاقثلا عونت وه هب راتمي ام نإف كلذلو «كلذ

 ةيانكلا باب وهو- الماك الصف دقع ثيحب ؛نآرقلا تايانك ىف ضونملا ىلع عونتلا
 ليوات» وه هل رخآ باتك ىف كلذ متأو ؛«نآرقلا لكشم ليوأت» هباتك ىف -ضيرعتلاو
 .«ثيدحلا فلتخم

 ةعروملا هئارآ تاتش نيب عمجلاب الإ اهيلع فوقولا نكمي ال ةبيتق نبا دوهج نأ رهاظلاو

 ىفوتسي ال «نآرقلا لكشم ليوأت» ىف ةيانكلا نع هئيدح نال ؛ركذلا ىقلاسلا َنيِفّلْؤوملا ىف
 . هلضفو هتيزم هل زربي هلو : هقح عوضوملا

 .327ص ؛نييتلاو نايبلا لالخ نم ظحاملا دنع ةيبدألاو ةيغالبلاو ةبناللا تايرظنلا (1)
 .125 :3 ناويحلا (3) 2.123 :122 3 ناويحلا (2)
 .اهدعب امو 347ص «تسرهفلا هتافلؤم نأشب عجار (4)

33 



 اهلو ءاّعاونأ اهلعجو :«نآرقلا لكشم لبوأت» ىف ةيانكلا نع هّنيدح ةبيتق نبا لهتسا
 اهيلع ةلالدلا ىف ديزتل ةوبالاب لجرلا مسا نع ىنكي نأ» :ىهو ؛ةينكلا اهنمو «تاماقم
 ىلع لدت اهنال ؛ةينكلاب ةبطاخملا ىف همظعتل وأ .. .هيلإ تبتك وأ هّملسار تنأ اذإ

 ةدايز وهو ؛ةينكلل رخخآ اًدعب ةبيتف نبا فيضي كلذبو .«!!:لاهتكالا نع ربختو «ةكنحلا
 ريع هلعجت ىتح صخشلل فاضت ٌةفص اهناكو ميظعتلا ضارغال صخشلا ىلع ةلالدلا
 .نيرخآلا نيب

 ادبي هارت كلذلو ؛نآرقلا تايانك ىلع ةّبصنم هتيانع تناك ةبيتف نبا نأ ىدنع ىأرلاو
 ىهه ةينكلا تناكف ءهتينك لجرلا مسا تلعج امبر تناك برعلا نأ» ىلع ألاد ؛ةينكلاب

 ىف نايواستيو ناقباطتي امهنوكل ؛لولدم ىلإ لوحتي لادلا نإف كلذبو «206مسالا
 ١ . صخشلا ىلع ةلالدلا

 ىهو -ىلاعت هلوف لثم ؛تايانك نم نآرقلا ىآ ضعب هيوحت ام ىلإ ريشي اتفي ملو

 ىلع بقع مث 3(2![ناقرفلا] « 2 البلخ انالُف ذخُنأ مل يبل ىنليو ا :فوصوملا ةيانك

 ليواتلا نم برضب حيحصلا اههجو ريغ ىلع اهومهف نمل عذال دقن هيجوشب ةيآلا
 ةدارق ا وشكو .اهباحصأ ةهافت ىلع لدت ءارآ ةدع كلذ ىف دروي ثبلي ال وهو .فعتملا

 : ىلاعت هلوف لثم نم ؛ميكحلا ركذلا ىأ ىف تايانكلا نطاومب عساولا ماملإلا اذه ىف هملع

 ىهو (4(2):هنع هللا ىضر ركب ابأ ىنعي [ناقرفلا] 422 .. . هيدي ىلع ملاظلا ضعي مويو )
 ؛(5)«ةينطابلا ةعيشلا» ضعبل هدقن هجوب ةبيتف نبا نأ نيبلا نمو .هفوصوم نع ةيانك

 ىتلا ةقيرطلا ىلع تايآلا تلزن ولو ءمهل قورت ىتلا ةيوازلا نم نآرقلا نوكوؤي مهنال
 «نالف» ظفل ىف اهّرجوأ هناحبس هللا نكلو ءاهركذ رثكلو ءامسالا تددعتل اهب اهومهف
 نأ ريغ «226)ءامسالا هذه ةعامج نع ةيانك نالف ناكف ءراجيإ نم ةيانكلا ىف ام هيف ىذلا

 :رعاشلا لاف ؟كلذ فالخ نع اهب ىنك فيكف :«سانلا فارشأ اهب ىنكي اًنالف

 لف نع اًنالف كسمأ ةحل ىف
 .امهنايعأب نيلجر دري مل ةبيتق نبا لاق 27 . . .نالف نع اًنالف كسمأ ديري

 .256 ص ؛.نباسلا ردصملا (2) .256ص ءنآرقلا لكشم ليوأت (1)
 .261ص «نبالا ردصملا (4) .261ص «نآرقلا لكشم لبوات (3)

 هرهوج ىف عيشنلا نوكي نأ» :نابروك ىرنه لاق .ةيرشع انثإلا ةميشلا نم ةقرف ىهو «ةينطابلا ةعزنلا (5)

 ةغسلفلا خيرات ؛ ئش ىأ لبق ةمئالا ميلاعت ىلعو ءاهفن صوصنلا ىلع بترسنب ام كلذف مالسإلا ةينطاب

 .83ص ء«ةيمالسإلا
 .263 .نآرفلا لكشم ليوأت (6)

 .263ص ؛لقباسلا ردصملا (7:



 تايآلا ريسفت ىف هجهنم نع عافدلا لواح ةبيتف نبا نأ ىلإ رظنلا هجون نا دب الو
 ىتح ؛مهتغلب لزن نآرقلا ماد ام برعلا مالك ىلع كلذ ىف (دمتعم ءةلكشملا ةينآرقلا
 لاب اذ (ديدج فضي مل» هنأ مهّضعب ىري ذإ ؛نيسرادلا نيب فالخ لحم هدوهج تلظ
 نضعيو تارانثإ نعي الو تيونيتلا ةنفو: نم: هي:فقرع ام الإ: ةدتيبع نبا نلإ نمانيقلاب
 هل دوعي لضفلا نأ نورخخآ ىري نيح 8 ,(1):ةغلابملل ىضرعي وأ ؛كانهو انه ليصافت
 ,(©ةماع ةفصب اهمانأ نع ائدحت امهنال ؟ةيحالطصالا ةيانكلا روهظ ىف دربمللو

 تدروو اهركذ رم ىتلا كلتل ىرخألا هئارآ ضعب فيضن نأ فاصنإلا نم نوكي دقو
 هنوكل ؛دوهجلا كلتل ىلعفلا ٌروصتلا انيدل لمتكي ىتح «ثيدحلا فلتخم ليوأت» هباتكب
 . حالطصالا ليبس ىلع تايانكلا ىلإ قرطتلا لمهي مل

 :ةبيتق نبا لاق ؛دوهجلا كلت ىلع نوسرادلا هب دهشتسي ىذلا صنلا اذه كلذ نم
 لئامح داجنلاو ءداجنلا ليوط نالف :نولوقي ؛هيبشتو ةراشإو ءاميإ برعلا مالكو»

 هداجت لوطب نوُلديف ؛ةماقلا ليوط هنأ نوديري امإو ءطق اًفيس دلقتي مل وهو «فيسلا
 ميظع ٌنالف» :نولوقيو .ليوطلا لجرلا ىلع حلصي ال ريصقلا داجنلا نال ؛هلوط ىلع
 ةيراو هرانف ؛ةفايضلا ريثك هنأ نوديري امنإو ؛هباب ىلع الو «هتيب ىف َدامر الو :«دامرلا
 انإ مُيرم نبا حيسملا امال :هباتك ىف لوقي ىلاعت هللاو ءدامرلا رثك رانلا دوقو َرثك اذإو ءادبأ

 امهلكاب انّلدف [ةدئاملا] « 22 ...مامْطلا نالكأي انا ةقيدص ُهُمأو لسرلا هلق نم َْتْنَخ دف لوس
 ةياكح ىلاعت لاقو «؛ثدحي نأ هل دب الف ماعطلا لكأ نم نال ؛ثدحلا ىنعم ىلع ماعطلا

 4 29 ... قاومألا يف يِعْسبَو مامطلا لكأي لوسرلا اذهل ام اولاقو ج كي ىبنلا ىف نيكرشملا نع
 اهل نولخديف هيف سانلل ضرعت ىتلا جئاوحلا نع قاوسالا ىف هيشمب ىنكف [ناسقرفلا]
 جئاوملا نعو سانلا نع هانغأ ىلاعت هللا هثعب اذإ هك ىبنلا نأ اوأر مهنأك ؛قاوسالا

 ىنكملاو ةيانكلا نيب ةلصلا وأ مزاللا ىلإ ةراشإ درجم هيف دج مل هتلمأت اذإف :23):مهيلإ
 «ىئانكلا ريبعتلل ابعوتسم ناك هنأ ىلع لدت اهلك اهدروأ ىتلا دهاوشلا نكت نإو «هنع

 / .نأشلا اذه ىف نيرخأتملا نييغالبلا نيبو هنيب فالخ الف

 َسبللا ليزتو ارت تت ؛تافيرعتلا عضوب دهاوشلا قبسي نأ ضرتفملا نم ناكو

 ةراشإلاو ءاميإلاا ههمسام تحت ةيانكلا كلسي هنأ كلذ ىلإ تفضأ اذإ اذه ءاهنع

 ةبيتق نبا هيف دجت مل هتلمأت اذإ اذهو ؛ةراشإلا وأ ءاميإلا ىلإ برقأ ىهو ؛«هيبشتلاو

 رهاظم نم (رهظم لكشي لازي امو ناك نايبلا ثحابم لخادت نال ؛اًفسعتم وأ اًطتشم

 .122 :121 ص ىغالبلا ثحبلا ىف ةاحشلا رثأ (2) .60صص :خيراتو روطت ةغالبلا (1)

 . 4 :163 ص «ثيدحلا فلتخم ليرات )3(
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 ةيانكلا نإف ؛ةمراللا ةفدلا ىلإ هراقتفاو ب وو و وم

 ةيروثلاو ةغلابملاو ةراعتسالاك ؛ةغالبلا باوبأ نم ريفثك لحخادتت. .

 . ةنيه نايبلا ثححابم نيب ةلصافلا ةودحلا لعجي ام وهو . 16 . .سيئجتلاو
 .ةيانكلا ىف هلاف امله ةيمها لقي ال ثيدحب ضيرعتلا ٍصخي نأ ةيينق نبا تفي لو

 :لاق ؛حيرصتلا درث'مل اذإ هيلإ أجلت ًاهمالك بورد نم بردو برعلا ننس نم”ةنس وهف

 فشكلا نم نسحأو فطلآ وه هجوب اهتدارإ غلبتف .ًاريثك اهمالك ىف هلمعتست برعلاو»

 نسحي اال :نولوقيو ؛ءىش لك ىف فشاكي ناك اذإ لجرلا دوبيعيو ء'حيرصتلاو

 , (2):ابلث الإ ضيرعتلا

 ىلع اهيف نسحتسي تالاح هل نأ كش الو . حيرصتلا لباقي -ودسبي ام ىلع- وهو

 هلوق وهو ؛ءاسنلا ةبطخ ىف ىلاعت هللا هعرش ام اهنم ؛ىئاسللا ءادالا قرط نم هريغ

 [ةرقبلا] « 429 .. . مُكسفنأ يف مسنكأ وأ ءاستلا ةيطخ نم هب متضرع اميف مُكيَلَع حانج الو ف : ىلاعت
 كقرري نأ هللا لعلو :ةليمحلل كنإ هللاو :ةأرملل لجرلا لوقي نأ ةبطخلا ىف ضيرعتلاو

 نآرقلا ىف هئيجمو , (3)«مالكلا نم ههابشأو اذه .ىتجاح نمل ءاسنلا نإو ءاخلاص ًالعب

 ىف هتلثمأو :ءافخلا هيلع ٍبلغي ىذلا ريبعتلا ناولأ نم نولك هيلإ نواجلي سانلا لعج
 امب يندخاؤت ال ...> :-لاثملا ليبس ىلع- ةبيتق نبا اهنم ركذ .ةديدع نآرسقلا

 مل هنأ سابع با دارا .مالكلا ضيراعم نم هنكلو ءسني مل [فهكلا] « 4222... تيسن

 ىلع نوسرادلا صني امك «ةيبولسألا رهاظملا نم رهظم -ردي ام ىلع- ىهو .]' طالت 0أ6 :ةخلابجملا (1)

 :كلذ

 "طز مءيطم]إع, 8ممءاكع ةالععأ "عزه عكمقانم0', 8( انئع (ةوانكع 0ع ة1الاع وكانأ همتقأولع هش ؟0نعت
 ن© ونةأأ16 زانكوان'ق وعو أذ تاعك اع5 ماك ء«66752و" ]1نوعجأ !1ةززقك, ه6 لع نهمانعأت00, 7

 ءا مقعطتعأال, 8عزلرمانال , آئطقلا, 1996, 5.

 فاروج لاق ؛ناينعم اهل ةملك ركذب كلذو « عماسلا ماهيل ةركف ىلع دمتعتو ءله لذئعزردانأ ةانم0 : ةيروتلا

 : راجح
 "13 لأ ةعأ الأ ةلث00 ان "02 206026 تانككأ امكاصانشان0ةماهيإلا عكا انع ؟؟جانتع انن 125أ 206 زانعاع-

 مدعرأا ع نان'نم هنأ لترع, اع ؟هنا لع 20ه]6عاات7عت, ءأذع كقل ©72م6)10ع ةانكامالا ع م0651, ءأ1© 5
 انتم هعاقأرع مهععتالكم 8١6 !'ةللابكأوم هقنؤ 2"عو م06وطلع مت اه ,ةءدععوع 6؟0عهانتعع, نأ 1ع
 حمنامزتع طانصمتنت ا عالوانع, مقنعع ن0 'ءازع عع نهصكأرتع لقتاك اعق مماك, ©16غ ممعقنعاع هل دملطورععت

 نصمم ءرءمجعووزمو م لمباطأع دعدق "ند ذةطفلتو( ك ءاوتك, !'ةهمانع 60أوصم ءا قعطق, 26 5" :ةانه-
 ءاحقسصن 0'نهيلتندمنعع نمنع مقنع ةققأ عنع" ]نوعومال 1ةهززمت , اهنا لع نوطدعانممب ع. 0

 فازوج لاق .برلسألا رهاظم نم ارهظمر ءايظفل احم رخآلا وه ربتعيو .|' طهر م مط هن : سانجلا

 : راجح
 "1"! 0مطمرللع 8 انا6 1 اناع قانأ 2065606 5875 00ا01ع 16 مهنالع لع !"ةعمطوأأنع ةازلأأ-
 ءاوادع, كاع موكاوتع كت 7ك ف نييجموع عمو عوجأ ؟عنتعتا لعع ماموصغمدعع لع م60ممجصعأ ةلنو
 وان ةكأ:2عمأ 0ءماذوانعك, 6عا1ع [أعانكع ©عا 6؟1لعمد طعما ل 18 طقفع لع (0هانأ زعن 0ع 20اك” 106عمرط

 !1ةززقك نونا لع انواع وم, م. 7 .

 .264 رص «قبالا ردصملا (3) .263ص ء.نآرقلا لكشم ليوأت (2)
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 «نايسنلا همهوأف «ثيسن امب ىنذخاؤت ال :لاف هنكلو ءاًبذاك نوكيف «تيسن ىنإ :لقي
 . 17 «ةحودنم بذكلا نع ضيراعملا ىف نإ :ليق اذهلو .بذكي ملو سني ملو

 هبحاص هيف ردصي نأ دب الف «ىناسللا باطخلا بيلاسا نم اًبولسأ :ضيرعتلا ناك اذإو

 امك ضيرعتتلاو» .ةنيه قورف امهنيبف «بذكلل ةيطم ريصي ال ىتح ؛ىفالخأ عزاو نع

 ىف ةطيحلا بجي كلذلو ؛؟بذكلاب هيبش هنكلو ءايذك سيل فلسلا نع ةبيتق نبا هلقني

 هرملا هيلع داتسعي ال ىتح ةدعابتم تارتف ىف نكلو مود لمعتسي ال هنأ ىأ ؛هلامعتسا

 ,22): . . . بذكلا ىلإ ةداعلا هذه هملستف
 «ىنفلا اهؤادأو اهرود اهل ىتلا ةينايبلا روصلا ىقاب لثم هلثم ضضيرعتلا نأ ةقيقحلاو

 هيف اًيرورض ءاملعلا هاري ىذلا ىقالخألا عزاولا بناج ىلإ ءهيف ىعاري نأ بجي ام وهو
 .اًمفبا

 هباتك نم نيعضوم ىف ةيانكلا (ه85 ت) ديزي نب دمحم وهو دربملا لوانت

 ىلع ىرجي مالكلاو» :لاق مالكلا بورضب هامسأام تحت هدروأ اماهنم ؛«لماكلا»

 «ًالثم عقي ام هنمو «هريغب هنع ىنكي ام هنمو .هسفنل لصالا ىف نوكي ام هنمف ؛بورض

 اعون هرودب نطبتي لاونملا اذه ىلع ىرجي مالكلا رابتعاو .776فصولا ىف غلبأ نوكيف
 نع اربعم ءاج ام وهو- ةقيقح ثوكي نأ ودعي ال مالكلا نأ وهو ءاماع ميسقتلا نم رخآ

 برضلاب دصقير» : ةنابط ىودب لاق ؛ًاليثمت وأ ةيانك نوكيف ءكلذ فالح هنمو -هسفن

 «ةيانكلا :ىناثلاو هل تشو اميف ظافلالا لامعتسا ىأ ؛ةقيقحلاب ريبعتلا :لوألا

 . (4)«ةليثمت وأ ًةراعتسا نوكي ام :ثلاثلابو
 ماق هنال ؛-ودبي ام ىلع- ربما ىلع ةنميهم تناك (7”ميسقتلا ةركف ركف نأ ِنيبلا نمو

 ةثالث ىلع عقت ةيانكلاو» :لاق ؛ةياغلاو اهنم ةدئافلا رابتعاب اميسقت ةيانكلا ميسقتب

 : ىنايبذلا ةغباثلا لوقك ؛ةيطغتلاو ةيمعتلا :اهدحأ :ب أ
 (60 تسّكم لك تاّيفسخ هس للا ملع دقو اهمسا ريغب نأ

 ام ىلإ شحفملا سيسخلا ظفللا نع ةبغرلا -اهنسحأ كاذو- ةيانكلا نم نوكيو ...

 نإ تقرا مايملا ذل مكن لحأج :-ىلعألا لثملا هلو- هللا لاق ؛هريغ نم ءانعم ىلع لدي
 . [ةرقبلا] « 429 . . . مكئاسن

 . 191 :ىغالبلا ثحبللا ىف ةاحلا رثأ (2) .276ص :نآرقلا لكشم ليوأت (1)
 290 ؛2 لماكلا (3)
 .226ص «ىبرعلا نايبلا (4)

 نأ كانه انركذ امك انه ركذنو . . .نيقبالا نم دحأ دنع فرعي مل ميسقتلا انهو» :نيسح رداقلا دبع لاق (5)

 .208صص :ىغالبلا ثحبلا ىف ةاحنلا رثأ ؛؛هجهن ىلع راسو ةيانكلا ىف ةبيتق نبا هركذ امب عمتنا دق دربملا

 . حرصي ملو هيلع هي لدتسي امب ملكت :ةيانك اذك نع ىنكو :؛هناويدب هيلع رثعأ مل (6)
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 مظعي نأ وهو :ةينكلا تقتشا هنمو ؛ميظعتلاو ميخفتلا :ةيانكلا نم ثلاثلا برضلاو
 ظفللا نع ةيانك دا وه هيدل لضفلملا جونلا نإف يلا. هما ىعدي نأ لجرلا

 ىف ءاج دقو .ناميإلا باجح كتهيو ءايحلاب لخي هنال ؟هعامس نم زئمشي ىذلا سيسخلا

 هللا ىلص همأو ميرم نب حيسملا ىف م زعو لج هللا لاق» :ىلاعت هلوقك ءريثكلا هنم نآرقلا

 .ةجاعلا ءاضق نع ةيانك وه امنإو ؛[ةدئاملا] 4« <72 .٠ .ماعَطلا نالكأي اناك ... > امهيلع

 «جورفلا نع ةيانك ىه امو [تلصف] 4422 ... الع مُثدهخ مل مهدولجل اولثو» :لاقو
 .(2)« ريك اذه لثمو

 ىتآرقلا صنلا كلف ىف رودت اهنأ ىف كشن ال ىتلاو ةيقالخالا هتعزن حضتت كلذبو
 ةغللا ءوحل ءارو دربملا ىأر دقف» ؛نيمرادلا طاسوأ ىف ريبك رثأ كلت هتعزنل ناكو ,ديجملا

 ىلإ وهو . 97«ةيبرعلا ةغالبلا ىسراد نم نوريثكلا هيأر نس .ةيقلخ عفاود ةيانكلا ىلإ

 ىلع مالكلا ىف عقي -ميظعتلاو ميخفتلل ىذلا وهو- اهنم ثلاشلا برضلا نأ ىري كلذ

 نع ةيانك هدلول ىعديو دلو نوكي ناب لؤافتلا ةهج ىلع ىبصلا ىف تعقو» نيبرض

 ءاذكب اذك نع ىنك. :لاقي امنإو ءهمسال ةنايص هدلو مساب ىداني نأ ريبكلا ىفو ؛همسا
 نع ةيانكلاب نورخاحلا ءامس عون وهو .4!«انركذ ام ضعبل اذك ىلإ اذك كرت ىأ
 ىنكت ىتلا ىبرعلا عمتجملا ديلاقت ىه ذئدنع ةينكلا ىلإ عادلا نأ رهاظلاو .فوصروم

 كلت هيلع ملختف ؛ميركتلاو ليجبتلا نم عونب هلمشت نأ ديرت اهنأكو ء(ريبكو ايبص درفلا
 . ةينكلا

 «هناوأل قباس ءىش درملل لعام نم نيسرافلا فني ةيحوئانس نآ اذه هك نظنو

 نيبو اهنيب قرفي مل هنأ اًضيأ هيلع ظحاليو «ةيانكلل اًميرعت عضي ملا هنأ لوقلاك
 ىف ةدئاف نم ةيانكلا هيدؤت امل بورض ةفيقحلا ىف ءاسفألا هده اقارب . ضيرعتلا

 ىتلا رومالا نم -اًقباس اهيلإ انحملا ىتلاو- ميسقتلل هّتعزن نأ كلذ .(5)«مالكلا ةعانص
 نم هعبتي امو ةيانكلا فيرعت نأ كلذ ىلإ انفضأ اذإ اذه ءاهيلإ اًئاَبس ناك ذإ ؛هل بسحت

 بابسأ ةدع هروهظ ىف ترفاضت دقو «نيرمخاتملا نييغالبلا ىدل ترهظ امتإ اياضف
 .لماوعو

 .292 :291 2290 ,2 لماكلا (1)

 292 2291 ,2 لماكلا (2)

 .79 ص «.ىنعملا وحنو توصلا وحن (3)

 .292 ؛2 لماكلا (4)

 .9ص «ىئانكلا بولسالا (5)
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 مهرابتعا ىف راجحلا لهأ صاصتخا دروأق ؟تاباجلا ضعب ىف ةئيبلا رثأ دربملا كردأ

 00 نآرقلا ىف درو امب نيجتحم «ةأرملا لجرلا سمي نأ لبق كلذو ءدقعلا وه حاكتلا
 رسمت نأ ٍلْبَق نم نهومتقلط مل تانمؤملا مدحت اذإ ارنمآ نيذلا اهيأ ايظ :ىلاعت لاق ؟برعلا مالكو

 0 ؛برعلا مالك ىف عيشألا اذهف [بازحالا] « 41252 ... اهنودنعت ةدع نم َنِهْيلَع مُكل اَمف
 : ىشعالا

 نزا امإو ًحاكن امإ تايناغلا نم ىسفن تعتمأو

 (!!نيللاك عصان رشي اهل ةبوبعر ءاضيب لك نمو
 حصفأ -مولعم وه امك- زاجحلا ةغل نإف .ةيوغللا ةلالدلاب انه اًقَّلعتم رمالا ماد امو

 ؛اضيأ تاءارقلا عفرأ نم اهب نآرقلا ةءارق تدع دقو «قالطإلا ىلع ةيبرعلا تاجهللا

 ' . ىرخألا تاجهللا نم ريثك اهتقفاو كلذل
 رثكأ لاق» :وهو .هتيصخش ةوف ىلع لدي ام وهو :«كلذ فلاخي ىأر هل دربملا نأ ريغ

 نع ةيانك :اولاق [ةدئاملا] 422 ... ءاسنلا متسمال وأ ... » :ىلاعتو كرابت هلوق ىف ءاهقفلا

 ءاندإب وأ ديب لجرلا اهسملي نأ ةسمالملا امئإو ...كلذك اندنع رمالا سيلو ءعامجلا
 ,(2)«ةنيدملا لهأ لوق ىف ءوضولا ضقني كلذف ءدسج نم دسج

 تعقو ىه اذإ اهلوح موحيو اهروتعي ام (ريثك ةيانكلا ىف فالتخالا نأ ظّحالملا نمو

 وأ اًهيبشت وأ ةراعتسا وأ ةيانك نوكت نأ نيب اهيف ليوأتلا رثكي ثيحب ءدرفملا ظفللا ىف

 .رخآ فوصوم ريغ هئيعب فوصوم ىلع لدت ىه
 نع عقت ةيانكلا» :لاق ؛هنع ةيانك وهو  عامجلا اضيأ حاكتلا هن نأ دربملا ىريو

 .«حافس نم ال حاكن نم انأ» : 84ج هللا لوسر لاقو كل انركذ ام لصالاو ءاريثك اذه

 .(!«حافنلا م مرحو حاكتلا لحا لجو زع هللا نإ» :نيملسملا بطخخ نمو

 «نيرخآلا ءارآل ددرم الو «هريغل ىمعأ (ديلقت (دلقم نكي مل دربملا نأ ىدنع ىأرلاو

 هيلإ بهذي امك سيلو «حرشلاو ليلحتلا ءانثأ اهفوسي ىلا دهاوشلا هذه ىف الإ مهللا
 ىف هركذ قبس امل ديدرت وه امنإ ةيانكلا ىف دّربملا هركذ ام لكف» :هلوقب نيسح رداقلا دبع

 الو ميسقتلا ثيح نم ال ءاهنم ئش ىف دربملل لضف الو «ةبيتق نبال «نآرقلا لكشم»
 دنع هحوضو هلاثمأو ةبيتق نبا دنع اًحضاو رهظي مل ميسقتلا نإف ؛24!«ديدجتلا ثيح نم
 ىتلا دهاوشلا ىف اهسملن ؛هيلع لدت لشت ال عضاوم ديدع ةمئف ديدجتلا امأو «دّربملا

 .131 2 قباسلا ردصملا (2) .130 :2 لماكلا (1)
 .130 .2 قباسلا ردصملا (0)

 , 209 ص .ىغالبلا ثحبلا ىف ةاحنلا رثأ (4)
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 مكح مهدنع ةرقبلا مكحو ؛ةيشحولا ةرقبلا برعلا دنع ةجعنلاف» :دّربملا لاق ؛اهقاس
 ؛ةأرملا نع ةاشلابو ةجعنلاب ىنكت برعلاو «ةزعاملا مكح مهدنع ةيبظلا مكحو . ةئاضلا

 : ىشعالا لاقو [ص] 4422 .. . عن نوعستو عسب هل يح اذه نإ و :ىلاعتو كرابت هللا لاق

 اهلاحطو اهبلق ةبح تبصاف هتاش نع هنيع ةلفغ تيمرف

 وهو «نيرخأتملا نييغالبلا تافّلؤم ىف ددرت ةيحالطصا تايانك اهلكو «(1!«ةأرملا ديري

 عضوب ٍمُقَي مل اذإ وهو ؛ةيانكلا ىف ىقيقحلا هماهسإ رهاظم نم رهظم نع فشكي ام
 هنأكو» ءريبعتلا ةفيظو زاربإ هيلع لضفي ناك امئإف -ةراشإلا تفلس امك- ةيانكلل فيرعت

 ال اننأ مغر .«2«ةيغالبلا بيلاسألا ةسارد ىف مهالا وه هاجتالا اذه نأب ىحوي كلذب

 موهفملا كلذل ةنوكملا رصانعلا عيمج رفوت ةرورصو ميهافملا ءانب ىف لماكتلا ةركف ركنن

 . لاثمأ برضو فيرعت نم

 ءامسأ امل هنم لوالا ص : نيمسق ىلإ همسيسقتب ماق دقو , .«عيدبلا» باتك وهو ةيبرعلا

 ٌضيرعتلا اهنم دع «مالكلا نساحم» ب هنونعو ىناثلا مسقلاب هعبتأ مث ' عيدبلا ٠ بهذمب

 مالكو رعشلاو رشلا ىف اهقاس ىتلا ةلثمالاب نيحلطصملل هركذابقعم 3!ةيانكلاو

 ىلع هيف ضيرعتلاو هتاياتك بورضل قرطتلا نع لَدَع ىذلا ميركلا نآرقلا ادع ام «برعلا

 . عيدبلا بهذم باوبأ ىف هيدل هاتدهع ام ريغ

 يد 000 ضيرعشلا اهنمو» ا ا هلاق 37

 حوتشلاب هل ضرمعي ال زتمملا نبا 0 مغر 9 نم لاعسم وهو ا

 اذه ىخوت دقو .عمتسملا ىلع هئافحخو هسابتلا مدع ىعي ناك كلذب هتأكو .ليلحتلاو

 .ةلثمآ نم هقاس ام عيمج ىف ضرعلا ىف بولسألا

 جهنم وهو «حلطصملا باسح ىلع (راثك] اهقاس ىتلا ةلثمألا نم رثكأ هنأ تفاللا نمو

 هنأ كلذ ىلإ تفضأ انإ اذه «ملعن اميف هيلإ قبسُي مل ىبرعلا نايبلا ثحابم ىلع ئراط

 اوعلْطا نيذلا لك هيلع قفتي داكي ام وهو «نيروكذملا نيحلطصملل فيرعت عضوب نعي مل

 , (5) هناك ىلع

 .203 ص « ةغالبلا مولع « ىغارملا ىفطصم دمحأ (2) .240 2 لماكلا )1

 .64ص , ميدبلا )4 .64ص « عيدبلا )3(

 نوتفو 231ص «ةيبرعلا ةغالبلا ىف سرردو .226ص «يبرعلا نايبلاو « 10ص ٠ ىئانكلا بولسالا عجار 5(

 .164ص .ةيغال



 :صضيرعتلا نم ىهو .هتلثمأ نمف
 الإ اهحكني ال ةينازلا :لاقف :ةينازلا نب اي :هنبال دمحم نب سابعلا دلو ضعب لاقو»

 ىلع ةلادلا تارامالا ىدحإو ءاهقاس ىتلا رثنلا ةلثمأ نم لاثم وهو (1)كرعم وأ نار

 :«قباسلا لاشملا تلمات اذإ كنأ ريغ .برعلا مالك ىلع هيف دمتعا ىذلا هجهنمل هئافو

 :راشب لوقك» ىرخالا رعشلا ةلثمأ ضعبو

 (2) بش كاذ ىفو ٌربش اذ ىف داز ٌركبو ايعأ نبا ىقنلا ام اذإو
 .نالدابتي امهنأ دارأ

 : الجر وجهي لضفلا نب , سابع لاقو

 (3)«مدآ ىنب نم نانداخب , عيرأ ىلع فلخ نم طولي

 درب ني راغب دنع اهانزهع الك هححا ةيحابولا ةرهاظ امهيف كتعار نيلاثملا تلمأت اذإ

 هب مرطضت امع هلالخ نم نورّبعي اًسقنتم تايانكلا ىف اودجو ءارعشلا نأكو ةلاثاو

 هذه دجتسو . ةيعاستجاالا عناوملا هببس ىسنج ذوذشو ةفوشكم تاوهش نم مهّسوفن

 وأ ؛:ضيرعتلاو ةيانكلا» ,.(ه430 ت) ىبلاعشلا روصنم ىبأ باتك ىف ققحتت ةركفلا

 تايانكلا نم اًبورض هيف عمج دقو «ةيمستلا ىف فالتسخا ىلع «ةيانكلا نف ىف ةياهنلا»
 ,(4)ةطرفم ةبحابإ نع ٌرّبعَت ىتلا

 نم هقبس نم نأش كلذ ىف هنأش» ضيرعتلاو ةيانكلا ةلالد نيب قّرفي مل زتعملا نباو
 ددحم ريغ اًمئاغ لازي ام حاطصملاو ىرجهلا ثلاثلا نرسقلا ىهتتي كلذبو ؛ءاملعلا
 , 60«. . .ةلالدلا

 باتك نأ هيلإ انفضأ اذإ اذه ءذخأملا كلذ ىلع اهدروأ ىتلا لاثمألا ةرثك ىْمعَت دقو

 ءاهلك ةيبرعلا ةغالبلا مولع حرص ىف تعضو ىتلا تانبللا ىلوأ هتاذ دح ىف «عيدبلا»

 .ذخاملاو تافصاوملا كلتب براجتلا ىلوأ غبطصت نأ ءارم الو

 دمحأ لاق ؛راغلالا لثم ردانلا ىف الإ امهب لصتي ال ام ضيرعتلاو ةيانكلاب قلعتي دقو

 :امهركذ نيذللا نيتيبلاك زغللا امهيف لخدي دقو» : بولطم

 رقصلا رقني امك (رقن مهقانعال اعجوم سانسلل لاز ام بأ كوبأ

 رطس ادبأ هل جوممب سيلف مهروطس اًموي باّتكلا جوع اذإ

 .408 رص «نيتعانصلا ىف هدروأ دقو «هناويدب هيلع رثعأ مل (2) 2.64 نص :عيدبلا (1)
 .اهئطابو اهرهاظ هرومأ ىف هبحاصو هقداص :ةنداخم نداخي صخشلا نداحخ (3)

 . ةرجهلل 400 ةنس باتكلا اذه ىبلاعثلا فلا (4)
 . 145ص :ةينايب تاحلطصم (5)
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 ىف نمكي -هروصتن امك- ةبارقلا هجو نكي نإو «176. ..ماجحلا نع ىنك دقو
 . ةيمعتلاو ضومخغلا ةغبصب امهغبصيف «زغللاو ةيانكلا نافنتكي نيذللا رتسلاو ءافخلا

 ةيبدالا طاسوالا ىف ةدئاس تناك ىتلا ةيبدالا ةيراغملا ةفاقث نع بيغتل ةيانكلا نكن مل
 نبال لاقل ١١ باتك ىف ةلئام اهدجن ىئلاو ؛ىرجهلا عبارلا نرقلا فراشم ىلع

 ةفرص ةيقرشم اهدفاورو اهّلوصأ نكت نإو .(ه328 ت) دمحم نب دمحأ وهو ؛هبر دبع
 مل نم لك نظبل ىتح .قرشملاو برغملا ىتتيب نيب ىوقلا قانعلا اذه ءالج ىف روصت

 نمو ءدابع نب بحاصلا لاق امك اهباحصال ثد ةيف رشم عانق هنأ باتكلاب اًمْلَع طحي

 .(2)ىيرغم رثأ لك نم ولخي هناي ؛هثءارق ىلع لابقإلاا مدعو باتكلا حارطاب ىدان مّن

 رثعت املق ىئانكلا ريبعتلاب اركبم اًيعو كردي هيف «ضيرعتلاو ةيانكلا باب» ىف ققدملا نكلو
 روصنم ىبأل «ضيرعتلاو ةيانكلا» باتك لثم ؛نفلا اذهل ةصصختملا بتكلا ىف الإ هيلع
 ىبأ ىضاقلل وهو «ءاغلبلا تاراشإو ءابدألا تايانك نم بختنملا» باتك وأ «ىبلاعفلا

 .ةاقولا خيراوت نم حضاو وه امك «هبر

 اذه اضياو « ضيرعتلاو ةيانكلل اهدروأ ىتلا ةلثمالا ةرثك هيلع كلدتف ىعولا اذه امأف

 ةرهاظ ىهو «هتاذب امئاف ىبرعلا نايبلا نونف نم انف تحبصأ ةيانكلا نأكو ءاهيف ٍعيوتتلا

 قباسلا بابلا مّسق هبر دبع نباف نكي امهمو «نيقبالا نييغالبلا ىدل اهب انل دهع ال

 : ىلإ ركذلا
 ىلإو ءرثعلاو رعشلا نم ةلثمأ اهل دروأو .هرهاظ حبقي ىذلا ىنعملا نع ةفيطللا ةيانكلا

 ىلإو «برعلا مالك نم لاثمألا اهل برضو ءرفكلاو بذكلا نع اهب ىروي ةيانكلا

 .رثتلاو رعشلا نم لاثمألا برضب ايفو .حدملا قيرط ىف بذكلا نع ةيانكلا

 ىف ىلاعت هللا ىنَك دقو» هتلثمأ نمف :حيبقلا ىنعملا نع ةفيطللا ةيانكلا صوصخب امأو

 . .. طئاقلا نَم مكنم دحأ ءاج وأ .. . » لاقف ؛طئاغلاب ثدحلا نعو ؛ةسمالملاب عامجلا نع هباتك

 .ناطيغ :هعمجو «ضرالا نم نئمطملا وهو صحفلا :طئاغلاو «[ةدئاملا 4422

 لاقو .ثدحلا نع هب ىنك امنإو [ناقرفلا] 422 ... مامْطلا لكأي لوسرلا اذهل ام اونافو)

 نع هوسلاب ىنكف [هط] 4222 ... موس ٍرْيغ نم ءاَضْب جَرْخَت كحاتج نإ كدي ممساوط :ىلاعت
 ىهو :نييغالبلا نم ريثك تامّلْؤم ىف اهدجت ىتلا ةلثمالا نم اهنا كش الو ؛6)23صربلا

 هسأر رقن هيناعم نم :رقن .408ص «نيتعانصلاب ادرو ناتيبلاو 165 ١164 ,عيدبلاو نايبلا ةيغالب نونف (1)

 . هطقتلا :بحلا رئاطلا رقنو ؛هلفنب ملو هباصأ :فدهلا رقنو ؛...مهسلا رقنو ءدوعلاو فدلا رقنو :هعبصإب
 945 2 طيسولا مجمملا مجار

 9ص ؛قيقحتلا ةمدقم :1 ديرفلا دقملا (2)
 .462 .461 .2 قبالا ردصملا (3)
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 ىبلاعثلا باتك ىف ءاج ام نيبو اهنيب ةلباقلا دعب -حضتيو .فوصوم نع تايانك اهلك
 . 2!!قالطإلا ىلع اهنع دعبت ال اهنأ -:ضيرعتلاب ةيانكلا»

 نب رمع ىلإ وزغلا ىف ناكو راصنألا نم لجر هب ثعب ام :رعشلا ىف اهتلثمأ نمو

 :ءانلل ضرعتيو هرعش دمج الجر هوكشي هنع هللا ىضر باطخلا
 راصحلا نمز مكنع انلغش اَنِإ هللا كادّم انصئالق
 راؤظلا دوذلا لقعم سئبو ٍ ىمظيش ةدعج نهلقعي

 برعلا ةداع تناكو :22):دعج هل لاقي لجرب ضرعو ؛ءاسنلا نع صئالقلاب ىنكف

 ةا الاو ةجعنلاب ةأرملا نع ىنكت برعلا» :ىبلاعشلا لاق ؛صولقلاب ةأرملا نع ىنُكُت نأ

 .(6)3 . . . صولقلاو

 الو «ضيرعتلا نيبو اهنيب قرفي نأ ةيانكلا ىف همهي ال هبر دبع نبا نأ نيبت دف هلعلو

 0 «هي.امعدتبي اكيرعت امهل قي نا

 ضعب ىلع كاسنلا ضعب لخدو» :اهتلثمأ نمف ءرفكلاو بذكلا نع ةيانكلا امأو

 ؛ىسفن ىّكرَأ امو ؛نيئمؤملا ريمأ اي لكأي ال مئاصلا :هل لاقف ؛هماعط ىلإ هاعدف ءافلخلا

 .هماعط هرك امنإو ءءاشي نم ىكزي هللا لب

 هللاو :ىجراخلا هل لاقف «فيس هديبو جراوخلا نم الجر (4)قاطلا ناطيش ىقلو

 «ىلع نم هنأ ديري «ئرب نامثع نمو ؛ىلع نم انأ :هل لاقف ءىلع نم اربت وأ كنلتقأل

 دبع نبا نأ ىلع ةيعطقلا ةلدالا نم امهو ءضيرعتلا نم نالاثملاف (57«نامثع نم اكربو
 نم اينمض كلذ مهفي امك ةيانكلا نم ضيرعتلا لعج امبر لب ؛ ؛«نيحلطصملا نيب ىوسي هبر

 .99 ص ؛ضيرعتلاو ةيانكلا عجار ؛صربلا نع ةيانكلا ىف باب ىبلاعثلا دقع (1)
 ةنيدملا ىف ناكو» :ةيلاتلا ةلكاشلا ىلع امهلوق ةبسانم عم ادرو ناتيبلاو ؛فرصتب» 463 2 ديرفلا دقعلا (2)

 نب رمع ىلإ وزغلا ىف ناك راصنالا نم لجر بتكف «تابزعملا ءاسنلل ضرعنبو هرعش لجري ةدعج ىمسي لجر
 .لبإلا نم ىتفلا :ىمظيشلا .«فرصتب» 463 2 ديرفلا دقعلا عجار .تايبآلا . . .هنع هللا ىضر باطخلا

 دلو ىلع ةفطاعلا ىهو ءرئظ عمج :راؤظلاو ؛كلذ ريغ ليقو ؛ةرشملا ىلإ ةرمبأ ةثالث نم :دونلاو
 «. . .لاهنلا وبأ هتينكو «ىعجشالا ربكالا ةلبقب وه لئاقلا» : ضيرعتلاو ةبانكلا باتك ةققحم تلاقو .. .اهريغ

 .313 :312 .1 ةدمعلا ىف ناتيبلاو .08ص ضيرعتلاو ةيانكلا مجار

 . 17ص «ةبانكلا نف ىف ةياهنلا (3)

 رفعج وبأ نامعنلا نب دمحم :قاطلا ناطيشو ؛ناتسربطب نصح :قاطلا (4)
 .465 .2 ديرفلا دقعلا (5)
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 نم ةلمج نع ةيانكلا ىف ًالصف» قفاوي برضلا اذه ىف هفاس ام لعلو .هدهاوشو هتلثمأ

 .(!)ىبلاعثلل «ةيانكلا نف ىف ةياهنلا» باتكب درو «ةموململا قالخالاو بياعملا
 «لجر نع نيريص نبا لئس» :اهتلثمأ نمف ؛ حدملا قيرط ىف بذكلا نع ةبانكلا امأو

 تمن مل يتلاو اهنوم نيح سفنألا ىفوتي هللا > :لاق لئاسلا عزج ىأر املف ؛ةحرابلا ىفوت :لاقف

 .«مونلا ةافولاب تدرأ امئإو [رمزلا] « <22 ... اًهماََم يف
 :تاوقلا ناكل وه :لاقف ؟هيفرح ام هولأف ءموق ىلإ لجرل لجر بطخو ...

 ريئانسلا ام وأ :لاق كلذ ىف هوفثع املف «رينانسلا عيبي هودجو هنع فشك املف .هوجّرزف
 .©06:ىش ىف مكتبذك ام ؟بارد

 ةيعامتجا عمرا اه اهب هرملكتلا اهءارو ىفستخي ىتلا تايانكلا هذه نأ رهظيو

 ىفو ٠ .مهسفنأ ةقيقحب , اوحرص مه نإ نيجرحم مهسفنأ نودجيف .دارفالا ىلع ةصاخ

 , (3)«ةئيندلا تاعانملا نع ةيانكلا ىف لصف: ىف امك اهنم ةريثك لاثمأ ىيلاعثلا باتك
 دقعلا» باتك ىف تدرو ىتلا ةلكاشلا ىلع ضيرعتلاو ةيانكلا عيروت نأ ودبي اذكهو

 ميسقت نع فلتخي نكي نإو ءاّميسقت ىرحالاب وأ اهل اًميونَت ربتعت تناك «ديرفلا
 هبر دبع نبا درفأ» :هلوقب سودعلا وبأ فسوي هيلإ بهذي ام وهو ؛نيرخآدملا نييغالبلا
 امئاد انربتعا اذإ اذه .(4!)«امهنم اًعاونأ هيف دروأ .ضضيرعتلاو ةيانكلل دقعلا باتك ىف اًباب
 .ضيرعتلاو ةيانكلا نيب ة ةقرفتلا ىلإ دمعي مل هنأب

 هامسأ ام تحت ةرعشلا دقن» هباتك ىف ًةيانكلا (ه337 ت) رفعج نب همادق لوانت
 نأ وهور» :هفيرعت ىف لاقو ىنعملا عم ظفللا فالتتا تومن نم هلعج دقو . . (07«فادرإلاب»

 لب «ىنعملا كلذ ىلع لادلا ظفللاب ىتأي الف ( ىتاعملا نم ىنعم ىلع ةلالد رعاشلا ديري

 لوق ةلزنمب ,عوبتملا نع نابأ عباتلا ىلع لد نإف «هل عباتو هفدر وه ىنعم ىلع لدي ظفلب

 : رعاشلا

 . 87ص :ةيانكلا نف ىف ةياهنلا (1)
 .467 2 ديرفلا دقعلا (2)
 وه انإف .جوَزَف ؛ةنعطلا ذفان :ةسلجلا نيل هنإ :لاقف ةأرمإ بطخ لجر نع ىبعشلا لثس» :هتلثمأ نمو (3)

 . 101 ص ؛ءةيانكلا نف ىف ةياهنلا «طايخ
 . 145 ءةيفرعملاو ةيلامجلا داعبالا ةيانكلاو لسرملا راجملا (4)
 هفلعت هلمح ىأ ؛هقدرأ :لاقي ؛فدرأ نم ؛فادرإلا» :55ص ةغالبلا مولع ىف لصفللا مجعللا ىف ءاج (5)

 باب ىف «لادرإلا» عونلا اذه نع زتعملا نباو ةبيتق نباك نومدقتلا ثحبب .فدرو فيدر وهف ةبادلا رهظ ىلع
 لاقف .ىمحأ ةثالثلا دحأ :هل شبك هعمو لبقعل هنع هللا ىضر ىلع لوقب هل اولثمو «ضيرمتلاو ةيانكلا»

 «. . .نالقامف ىشبكو انأ امأ :ليفع



 مشاهف سمش دبع امإو اهوبا لفونل امإ طرقلا ىوُهم ةديعب
 وه ىنعمب ىتأ لب هب صاخلا هظفلب هركذي ملف ديجلا لوط فصي نأ رعاشلا دارأ امنإو

 مضي ىغاللب لوا ةمادق ربتعي كلذبو 21! :طرقلا ىوهم» دعب وهو ديجلا لوطل مبات
 ودبي ام ىلع- قرف الو ؛6فادرإلا" ىه ةفلاخم ةيمستب اهل ىتا ناك نإو «ةيانكلل اقيرعت

 ةيانكلا نأ ىلع نيثحابلا ضعب ىدل فيرسعتلا اذه عضو لديو :امهذي -دهاوكتلا ىف

 عضو نم لوأ» همادق نال ؛اهصئاصخ ةلخصو «ىبرعلا نايبلا ثحابم ىلع زيمتت تأدب

 ناك همادق نأ تفاللا نمو .(20«ىبرعلا نايبلا روص نم اهريغ نع اهزيمي اًميرعت اهل
 اهلعلو .«عوبتملاو عباتلاو «فادرإلا» لثم ؛اهتبارغو تاحلطصملا ضعب ةدجب اًيعاو

 هلم ىذلا وه ىعولا كلذو :«موزلملاو مراللاب» دعب اميف نويغالبلا هامسأ امم برتقت
 . حيضوتلل ةلثمالاو دهاوشلا نم راثكإلا ىلع اصيرح

 دنع تفرع امك «تايانكلا عاونأ لمشي فادرإلا حلطصم ةلالد نأ اًضيأ تفاللا نمو
 لمش دق ةمادسق ناك اذإو» «ةحارص اهيلع ةمادق صني مل نإو «نيرخأتملا نييغالبلا

 ًةروصحم تءاج دق هدنع ةلثمألا نإف .فادرإلا ىف هقاس ىذلا فيرعتلاب ةثالثلا ماسقألا

 : سيقلا ئرما لوقا ةلثمألا كلت نمو .23)«طقف تافص نع ةيانكلا ىف

 لضفت نع قطتنت مل ىحضلا موؤن اهشارف قوف كسملا تيتف ىحضيو
 موؤن» :لاقف ءاهيفكي نم اهل نأو ةأرملا هذه ُهفرت ركذي نأ سيقلا ؤرما دارأ امنإو

 ىه ىأ ؛تيبلا رئاس كلذكو ءاهشارف قوف ىحضلا ىلإ ىقبي كسملا تيتف نأو «ىحضلا
 ىحضلا موؤنب تفصُو اذإ ًةأرملا نإف .(46. . .ةلضفتم اهنيب ىف اهنكلو «مدختل قطتنت ال

 نم ةرح نذإ ىهو ؛لمعلا ءابعأ اهيفكي نم اهلو ؛ةمودخمو ةفرتم اهنأ كلذ نم مه
 .رئارحلا

 نم عنام الو «ةقيقح ىحضلا موؤن هسفن تقولا ىف اهرابتعا ىلإ ركفلا قاسنا امبرو
 نيح ىف «ىقيقحلا ىنعملا ةدارإ زاوج» ب نييغالبلا حالطصا ىف فرعي ام وهو «كلذ

 هنع ربعي ام وهو «ىئانكلا ريبعتلا ىف ةياغلا وه -دوصقملا وهو- ديعبلا ىنعملا ربتعي
 نم لك لظيو ءدعبلاو برقلا ىلع دمتعت نأ نذإ ةيانكلل ىفكيو» .«ىنعملا مزال»ب

 .157ص ؛ىجافخ معنملا دبع دمحم قيقحتب رعشلا دقن (1)
 . 107 ص «:ىئانكلا بولسألا (2)

 . 100ص ٠.ىنعملا حنو توصلا وحن (3)
 .158ص «ىجافخ معنم لا دبع دمحم قيقحتي رعشلا دقن (4)
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 دصقلا لامتحا نكلو ...لامتحالا ةجرد ىف فالتخا عم ريبعتلا ىلع أدراو نيبنعملا

 .21)«ديعبلا ىنعملا ىلإ روبعلل ًةرطنق بيرقلا ىنعملا حبصي ثيحب ؛ىوقأ ديعبلا ىنعملل

 هيبشتلا عم لخادتت ةمادق اهقاس ىتلا ةلثمالا نأ ىري نم نيثحابلا نم ةمئو

 :سيقلا ئرما لوق لثم ؛22)ةراعتسالاو

 لكيه دباوألا ديق درجنمب اهتانكو ىف ريطلاو ىدتغأ دقو

 نكلو «هنيعب ظفللاب ملكتي ملف : هاو ةنأو::ةعرشلاب سرفلا اذه فضي نأ .دازآ افإف

 هنأ لمتحي «فادرإلا وهو ««دباوألا ديق» :هلوق نإف :23)«. . .هل ةعباتلا هقحاولو هفادرأب

 «ضارتفالاو ليواتلل ةلباق ذئدنع ةلأسملا ىقبتو «هتديرطل هكاردإ ةعرس ىف سرفلل هيبشت

 وصي ال رعاشلا نأ ىلإ -ىرظن ىف- كلذ ٌهرَمو ءاعم نيلامتحالا راوج نسم منام الف

 عم ةقالع ىف كباشتي ىذلا عدبملا هلايخب اهلكشي امئاو «عقاولا ىف ةررقم رومأ نم هيناعم
 ةيعادبإلاو ةيلايخلا هاوق قيرط نعو» نذإ رعاشلاف ءعقاولا ثادحأ نم ةركاذلا هنزتخت ام

 ىتأت نأ ةبارغ الف ,(6)4. . . تايانكو تاراعتسا فلؤيو تاموقمو تاطاطخ غوصي

 عاق ىف وسرت ةيدام ماسجأ اهنأكو «نايبلا روص ىقاب عم ةلخادتم ةيئانكلا ٌروصلا
 تدجو ام اذإ روعشلا حطس ىلع ىرخالاو ةئيسفلا نيب وفطت نأ ثبلت الو ءروعشاللا

 .عفاودو تاريثم كانه

 ةطئاسولاب» دعب اميف ىمسي حبصأ ام ىلإ ةيانكلا ثحبم ىف هبن ةمادق نأ نّيبلا نمو

 نم لوحتلا ةرورضب عاو كاردإ ىلع لدي ًاليلحت اهب ىتأ ىتلا دهاوشلل هليلحت ءانثأ كلذو
 ؛ةعشملا ةيئاحيإلا تالالدلا ىذ ىحالطصالا ىنعملا ىلإ ةيانكلل فرصلا ىوغللا ىنعملا

 : ةيليخ الا ىليل لوقف

 .376ص «؛لرصألا ؛ناح مامت )1

 .1984 .10 ددع .58ص «ةيرصنتملا بادآ ةلجم 0 حلطصل مهثحب ىف نييغالبلا جهنم (2)

 «هتقلعم نم سيقلا ئرما تيبو .158ص «ىجافخ معمنملا دبع دمحم قيقحتب رعشلا دقن (3)

 :لاقيو «قاتعلا فصوت كلذبو ؛رعشلا ريصقلا سرفلا :درجنملاو .ريطلا اهيلإ ىوأت ىتلا مضاوملا :تانكولا»

 نم اهعنميهف اهقبي هنأل اهل ديف هلعجو ؛شحولا :دباوالاو .قابسلا دنع ليخلا نم خلسنملا ىضاملا درجنملا

 :هلوق ىف ىنعملو «لكيهلا هل لاقي «سوجملار ىراصنلا تيبب ههبش «مخضلا سرفلا :لكيهلاو .توفلا

 . 19صص «هناويد عجار ؛جورخلا ىف ركبي امم اهنأ ىلع ءريطلا جورخ لبق ركيي هنأ ىأ :«اهتانكو ىف ريطلاو»
 .78ص «نايبلا لوهجم (4)



 (!!ميقس ءابحلا نم تويبلا نيب هلاخت صيمقلا هنع قرخمو

 دوجلا عبتي ام امأ ؛امهل عباوتلاو فادرإلاب تءاجف ؛مركلاو دوجلاب هّفصو تدارأ امئإف
 ةلصاوم نم هّصيمق قرختف هبذجت ةافعلا نأ رسف توعنملا ؟صيمقلا هنع قرخم» نإف
 فوصوملا اذه سفن ةتامإ نم هنأك ىذلا ديدشلا ءايحلاف مركلا عبتي ام امآو .هايإ مهبذج

 ىف ودبت دفو «لقت وأ رثكت دف طئاسولا ناب اًملع (2)ءاّميقس لاخي رشالا هنع هتلازإو
 .دوصقملا وهو ديعبلا ىنعملاب ىقيقحلا ىنعملا لصوي ىذلا رسكنملا طيخلا لثم ةيانكلا

 بلطتت ىهو .23!«ةيانكلا بولسأ ىف اهريثأت كردأو طئاسولا ةمادق سرد» كلذلو

 ةيانكلا تالالد ضب ءافخ ىف رسلا وه كلذو ؛ةيورلاو ركفلا لامعإ نم اًعون
 هربتعاو ؛ةمادقل كلذ قري مل هدح ضومغلا قافو طئاسولا كلت ترك اذإف ءاهضومغو
 . ىناعملا تايبأب هيلع حلطصي ام ىف رثكي عونلا اذهو ءرعشلا ىف ابيع

 ةضماغلا تايانكلا نم (ريثك تدجوف ةبيتق نبال «ريبكلا ىناعملا» باتك ىف تثحب دقو
 :«ىرامرحلا باذكلا» لوف لثم نم فادرإلا نع هثيدح رخآ ىف ةمادق اهيلإ راشأ ىتلا

 (4) غلا ءامصو رهدلا ةيهاد

 ريدغ وأ ءام برقب تنكس امير اهنال كلذب تينك ؛ةيحلا:رهدلا ةيهاد : سنوي لاقو
 ,25). . .عضوملا كلذ ىمحتف نيع وأ

 :-ةيح دارأو- ةمرلا ىذ لوفو

 (6...ارجحه اهل لوقن ام اهيلع انئطو اهمسا ام سانلا ملعي مل ةينكمو

 :هيلع (ًبقعم لاقو ةيليخالا ىليلل قيشر نبا هبسنو «387صص نيتعانصلا عجار ؛ءاسنخلل ىركسعلا هبسُن (1)
 مهو ؛هبكانم مظعل كلذ املإ :ليفو ,هلوم- سانلا ةرثكو هددؤسو هدوجل تاجاحلل هب قلعتيو بذجي هنأ تدارأ»

 .316 :1 ةدمعلا ؛كلذ نودمحي

 .159ص (.ىجافخ معنتملا دبع دمحم قيقحتب رعشلا دقن (2)

 .147ص «ةيلامجلاو ةيفرعملا داعبالا ةيانكلاو لسرملا راجملا (3)

 : (ىرامر حلا بالكلا) رعشآ لاغو» : هلبقو (4)

 .671 :2 ريبكلا ىناعملا ؟رشبلا نيب نم رذنم اهل ثنأ ربكلا ىدحإ تلزن ىلعملا نبا اي

 .29 ١1 ىناديملا لاثماو .49 .4 ناويحلاب ادرو نوئيبلا نأ ىلع ققحملا لد مث

 .671 2 ريبكلا ىناعملا ()

 .978 2.2 قبالا ربصملا (6)
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 :اربعب ركذي ىعارلا لوقو
 هنابل تحن ضرالا تانب ثيبت

 (1) .  .اهباود :ضرالا تانب

 : لطخألا لوقو
 روقعلا ملكلاو رهدلا تانب الإ مايالا ىلع ىقُبب امو

 .©0ءاجهلا :روقعلا ملكلاو ؛هفورصو هثادحأ :رهدلا تانب

 هتفرعسم ىلعو ؛ىبرعلا رعشلا ىلع ةمادق عالطا عم ىلع كّلدي ام ةتفللا هذه ىفو
 ىتلا ىهو .ىناعملا تايبأ نم اهنأو ةصاخ ؛ىناللا باطنملا ىف ةيانكلا ةلزنمب ةيقيقحلا

 .اهيف اومظن ىتلا ضارغألا فالتخا ىلع اهيف مهريغ اوزبو ءاهباحصأ اهيف عرب

 ةيانكلل (ه395 ت) لهس نب هللا دبع نب نسحلا وهو .ىركسملا لاله وبأ ضرع

 نمض كلذو .«عباوتلاو فادرإلا» وأ .؛«ةلئامملا وأ .«ضيرعتلاو ةيانكلاب» هامسأ ام تمت

 نيب هلصف ببس نع نولءاستي نوسرادلا لظ دقلو .«نيتعانصلا» هباتكب عيدبلا باوبأ

 «ضيرعتلاو تايانكلا نم اعيمج اهتاناونع تحت تدرو ىتلا اهتلثمأ نأ مغر باوبالا هذه

 نأ اوعدي نأ نيسرادلا ضعب ىلإ ىحوأ ام وهو ؛نيرخأتملا نييغالبلا دنع فرع امك
 موهفم ىركسعلا دنع حضتي مل» مزاللا حوضرولا احضاو نكي مل هدنع ةياتكلا موهفم

 هبيلاسأ نيب قرفيو ءاًئيح هتسارد ىف طلخي هلعج امم ةحضاو ةروصب ةيانكلا حلطصم

 بلغيو .0)ىحالطصالاو ىوغللا نيينعملا نيب هقيرفت ىلإ كلذ عجري دقو ؛رخآ اًئيح
 ةقيقح ىف دحاو باب ىه امثإ ضيرعتلاو ةيانكلا اهتحت ثحب ىتلا باوبألا نأ نظلا ىلع
 .مويلا ىلإ اهلهمن انلر ام بابسال نيسرادلا ىلع كلذ لكشأ امنإو ءرمألا

 الو هب ضّرعُيو ئشلا نع ىنكي نأ وهو» :هلوقب ةيانكلا ىركسعلا لاله وبأ فرع

 ىلإ ثعب ذإ ؛ىربنعلا لعف امك ءىشلا نع ةيروتلاو نحللاب اولمع ام بسح ىلع حّرصي

 :وهو ىعارلل تيبلاو «فرصتب» 679 :2 ريبكلا ىناعملا (1)

 لئاه نيبهو ءاقنأ نم فنجأب هنابل تحن سضرالا تانب تيبت

 .197ص «ىريمنلا ىعارلا ناويدو .679 ,2 ريبكلا ىناعملا عجار . لتاه لمر :ففنجأ :ةييتق نبا لاق

 :رهدلا تانب» :حراشلا لاقو ؛183 ص «لطخالا ناويدب تيبلاو «فرصتب» 806 :2 ريبجكلا ىناعملا (2)

 دئاصقلاو ةريبكلا بوطخلا الإ (دلاعخ ىقبي الو ىضقني رهدلا نإ :ىنعملا . حرجيو ضعي ىذلا :روقعلا .هبئاصم

 .183رص ؛دارط ديجم حرشب لطخالا ناويد عجار ةأربت الو «لمدنت ال احارج كركت ىتلا ةدلاخلا

 . 151 ص «ةيلامجلاو ةيفرعملا داعبالا ةيانكلاو لسرملا راجملا (3)
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 ةرثكك ريثك ددع ىف ةلظنح ونب مكتءاج ديري ؛ةلظنحو لمر ةرصو كوش ةرصب هموق
 ...طئافلا نَم مكنم دحأ ءاج وأ ... » :لجو زع ىلاعت هللا باتك ىفو .كوشلاو لمرلا

 تناف 221! «عامجلا نع ةيانك ءاسنلا ةسمالمو ؛ةجاحلا نع ةيانك طئاغلاف [ءاسنلا] 44222

 هيلع ام لثم امهعضو ىف امهو ءحيرصتلا مدع نالباقي ضيرعتلاو ةيانكلا لعجي هنأ ىرت
 نيب طلخلا هيلع بلغي لاله ابأ نأ نوظحلي نيسرادلا لعج مهفلا اذهو «ةيروتلاو نحللا

 لاله ىبأ دنع ناطلتخم ضيرعتلاو ةيانكلاو» :ةنابط ىودب لاق ؛ةيانكلاو ضيرعتلا

 .©©0:نييغالبلا رثكأو زتمملا نبا دنع رمألا كلذكو ءامهل ادح عضي مل ىذلا ىركعلا

 ةغالبلا مولع لالقتسا مدع نأكو .ءاملعلا نم هريغ هيف هكراشي ًطلخلا اذه ناك نإو

 .دحاولا ملعلا ثحابم نيب طلخلا اذه ْببس ىذلا وه ضعب نع اهضعب ةيبرعلا

 هنأ ثيحب .هقوذ ىلع ضيرسعتلاو ةيانكلل هثحب ىف ىركسعلا لاله ىبأ لوعم ناكو
 ىف هلوقك ؛(3)نكي مل امو ةيانكلاو ضيرعتلا نم ذيج ناك ام نيب زبيمتلا ىف هملعأ

 : ىبنتملل وهو «ىلاتلا تيبلا ىف ةيانكلا

 (4!اهتاليوارس ىف اًمع فعال اهِرمُخ ىف امب ىفغش ىلع ىنإ
 اذهب هنع ربعي فافع نم نسحا روجفلا :لوقي خويشلا ضعب تعمسو

 ةرهاظ ةقيقح تحبصأ ىتح ءافنلاو رتسلا ىف اهّتفيظو تدقف ةيانكلا نال ؛25). . . ظفللا

 نهذ ىف تراثأو «ةقيقحلا اهيف تدعاب ام ىه ةيانكلل ةيلعفلا ةلالدلا نأ نيح ىف «نايعلل

 .اهنم دوصقملا نع لءاستي هتلعجف «لوضفلا ىّقلتملا

 .407صص «نيتعانصلا (1)
 .228ص :ىبرعلا نايبلا (2)
 .408 (407ص «:نيتعانصلا (3)

 ىضورعلا لضفلا ابأ تعمسمو» :ةيشاحلاب ءاجو ؛171 ص ءمازع باهولا دبع قيقحتب ناويدلاب درو اذك (4)
 :لاق دق ىبنملا ناكو . بحاصلا هيلع ريع امم اذه :لوقي .ىنارعشلا ركب ابأ ثعمس :لوقي

 اهتاليبارس ىف اًمع فعال

 عجار ؛نهنادبا نع فعا نههجول ىبح مم انأ :لوقي ىمرراوخلا هاور اكو .صعيمقلا وهو لابرس عمج
 :اهعلطم ؛نارمع نبا دمحأ بويأ ابأ اهب حدم ةديصق نم تيب وهو .171صع «ناويدلا

 «اهتافوصوم ديعب تافصلا ىئاد اهتاوذ تمرح هتساحم برس

 .170ص «ناويدلا

 .410ص «نيتعانصلا (5)
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 ىلع ةلالدلا ملكتملا ديري نأ» :امهفيرعت ىف لاله وبأ لاقف ؟عباوتلاو فادرإلا امآو

 ًةرابع هلعجيف ءهل عباتو هفدر وه ظفلب ىتأيو ءهب صاخلا هيلع لادلا ظفللا كلرتيف «ىنعم
 «[نمحرلا] 4 <22 ... فرأطلا تارصاف نهيف ) :ىلاعت هلوق كلذو «هدارأ ىذلا ىنعملا نع

 ةأرملا نأ كلذو ؛فادرإلاو عباوتلا ةهج ىلع فافعلا هعوضوم لصالا ىف فرطلا ٌروصقو
 "فدر فافعلاو ,فافعلل اًمدر فرطلا روصق ناكف ءاهجور ىلع اهفرط ترصق تفع اذإ
 ءعوضوملا اذه ىف ةيانكلا امه عباوتلاو فادرإلا نأ كش الو .(17:فرطلا روصقل عباتو

 ؛اهل ىحالطصالا ىنسعملاو ةيانكلل ىوغللا موهمملا نيب قرفي ىركسعلا ناك امبر نكلو»
 كرف «ىناعملا نم ىنعم ىلع ةلالدلا ةدارإ ىنعمب فادرإلاو .ءافخلاو رتسلا ىنعمب ةيانكلاف
 اهبذكت ةموهوملا ةقرفتلا هذه نكلو ؛6)22هل عباتو هفدر وه ظفلب ىتأتو ءهب صاخلا ظفللا
 تايانكلا ليبق نم اهلك ذإ ؛اهيلإ انرشأ ىتلا ةثالثشلا باوبالا ىف اهقاس ىتلا دهاوشلا

 . ضيرعتلاو
 كيلإ وكشأ :هتلأس نمل ةأرملا لوق» : عباوتلاو فادرإلا باب ىف لاثملا ليبس ىلع اهنمف

 . «هريخ مدعل ' فدر تيبلا ناذرج ةلق نأ كلذو ؛ ناذرجلا هلق

 ماعطإلا ةرثك نال ؛فايضالل ماعطإلا ريثك هنأ نوديرب .دامرلا ميظع نالف :نولوقيو

 ةناخ ىف اهنوفنصي نيرخأتملا نييغالبلا دجن نأ انبَسَحو ,(3):. . . خبطلا ةرثك فدري
 :رخآلا لوق» : رعشلا ىف اهنمو «تايانكلا

 (4!ليصفلا لوزهم بلكلا نابج ىنِإَف بيع نم ىف امهمو
 نبللا نأو ؛ «مهحبن نع هّنبج كلذ فدريف فايضالا ىلع حبن اذإ برضي هبلك نأ ىنعي

 . 65)«ليصفلا لازه كلذ فدريف ؛فايضألل لغحي لدعتلا نمي ىذلا

 نأ هماوقو ءزتعملا نبا نم هسبتقا دق ةيانكلل هثحب ىف ىركسعلا جهنم نأ ىل نع دقلو

 مالكو ءثيدحلاو نآرقلا نم ةلثمالاو دهاوشلاب هولتي مث موهفملا عضوب ىغالبلا أدبي

 ظحالي نوخيش دومحم نكي نإو «هب هرثأت هيف ودبي ئش مهأ اذهو «بارعالاو ةباحصلا

 ملو «ىه امك هتيمست لقنف زتعملا نبا اطخخ مسرت هنأ ةيانكلل هتسارد ىف لاله ىبأ ىلع»

 ضعبب دهشتسا هنأ امك ءزتعملا نبا لعَف ام وحن ىلع ةيانكلاو ضيرعتلا نيس قّرفي
 .385ص «نيتعانصلا (1)
 .151ص ؛«ةيلامجلاو ةيفرعملا داعبألا ةيانكلاو لسرملا راجملا (2)

 .386 ص «نيتعانصلا (3)

 ىوس اًمع ًالضف حبني نأ نيج سنأ امم بلكلا نإ ىتح .فويفلا نايشغ ةرثك ىلإ راشأ» :قيشر نبا لاق (4)
 .318 .1 ةدمعلا ؛اهنم هل ىقب ام لقف «نافيضلل ةلوذبم نابلألا نأ ىلع لاد ةليصف لازهو ؛كلذ
 .387ص «نيثعانصلا (5)



 .دهاوشلاو ةلثمالاو اهيلإ راشملا ةقرفتلا مدعو ةيمستلا نال ؛ةنيه رومأ ىهو (!!:هدهاوش

 . ريسيلا ليلقلا ئشلا الإ اهيف زتعملا نبال سيل
 ةلثمألل ةيليلحتلا ةعزنلا هذه ىف ةصاخ «ةمادق ىلإ زتعملا نبا ىدعتي لاله ىبأ رئاتو

 :«ةلئامملا» باب ىف هلوقك ؛نييغالبلا نم هورصاعم وأ هوقباس اهب ىفتحا املق ىتلا

 ءاربلا بوثلا ءاقن عوضوم سيلو هيف بيع ال هنأ هب نوديري «بوثلا ىقن نالف مهلوقك»

 :سيقلا ؤرما لاقو «ًليثمت هيف لمعتسا امإو ؛بويعلا نم
 (2!«نارغ دهاشملا دنع مههجوأو ةيقن 3 ةيقن راهط فوع ناب تابت

 .هيرصاعم تاصقلؤم ىقاب ىف البنم هل دن ال.راثك| ةلئمألا نم رثكأ هنأ ثفاللا نمو

 . (3)«ةنولملا ةلثمالا هذه را ...» :هلضف نإ ليق ىتح

 الإ ءرخآ ىنعمل ةعوضوم نوكت ةظفلب ىتأيف ةرابعلا ملكتملا ديري نأ» ىهف ةلئامملا امآف
 هنأ نوديري -بيجلا رهاط نالف- مهلوق . . .هدارأ ىذلا ىنعسملا نع هدروأ اذإ ئبني هنأ
 :ةغبانلا لاق ؛فيفع ىأ -ةزجحلا بيط نالف- ين هلوقو (رداغ الو نئاخب سيل

 بسابسلا موي ناحيرلاب نويحي مهتازجح بي لامُتلاقاقر

 ناك اذإ «ءادرلا رمغ نالفاو ءاقورعم مهرثكأ ىأ «ايوث هيبأ ىنب عسوأ نالفد نولوقيو
 . 4):فورعملا ريثك ريثك

 ىتلا ةثالثلا باوبالا تاحلطصم نيبو اهنيب تلباقو ءدهاوشلا هذه تربدت اذإ تنأف
 ةيلاجترا ةيفيكب مضو هنأكو .ءاودج دقفي حلطصملا نأ تدجو ةيانكلل لاله وبأ اهعضو

 . دهاوشلاو ةلثمالا لك بعوتست ة ال

 . 11ص .ىئانكلا بولسألا (1)
 .83ص «هناويدب درو تيبلاو «389ص «نيتعانصلا (2)

 مهنأ ديري امنإو ءلّثَم اذهو ؛ةردغب مهبايث اوندي مل ىأ ؛ةيقن راهط فوع ىنب بايث :هلوق» :حراشلا لاق
 ةلامح وأ مرغ وأ برح ةدارإب موقلا عمتجا انإ ىأ ؛نارغ دهاشملا مههجوأو :هلوقو .بنذلاو ردغلا نم ءاءرب

 وهو ؛رغأ عمج :نارغلاو .كلذ دنع ةبآك مهيلع دب ملو ءراشبتسالا مهنم رهظ ءمهعمجي امم كلذ ريغ وأ

 .83ص «ناويدلا 6: ضيبألا

 .93 ص « ىنعملا وحنو توصلا وحن (3)

 «ربكألا ثراحلا نب جرعألا ثراحلا نب ورمع اهب حدمي ةديصق نم تيبلاو .390 ,؛389ص «نيتعانملا (4)

 ءرمش ىبأ نب ربكالا ثراملا نبا جرعألا ثراحلا نب رغصالا ثراحلا نب ورمع حدم ىف لب :هريغ لافو

 :اهعلطمو

 بكاوكلا ئطب هيساقأ ليلو بصان ةميمآ اب مّهل ىنيلك
 .40ص «ناويدلا عجار
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 ةينايب روص نيب طّلخخ هنأ ةروكذملا باوبالا ىف ةدراولا ىرخالا دهاوشلا قشفيب نخوتو
 فرع امانيب طلخي وهو «ةيانكلاو ةلثامملاو فادرإلاب ءامس ام عحت اهب ءاجو «ةريثك

 لاثملا لعجي وهف ءهرخأتملا اهموهفم ىف ةيائكلاو ةيليثمتلا ةراعتسالاو ىليثمتلا هيبشتلاب

 .(!)[لحنلا] 4422 .. . اناكئأ وف دعب نم اهلَزَغ تضقن يبلاك .. .» لثم «بوثلا ىقن»
 هنأكو . ىبرعلا نايبلا رصعأ لاوط ةررقملا رومالا نم حبصأ طلخلا اذه نأ تفاللا نمو

 يف ذلدتع لومملا نأ ىدنع ىأرلاو .ىنايبلا ريبعتلا لاكشأ ولفت كيم قش نع ناضيف

 مالكا : ىبطاشلا مامإلا لوقي امك ؛ غيصلا ةلالد ىف قاسملا رابتعا وه نايبلا رهص فينصت

 ةكحض راص اآلإو ؛غيصلا ةلالد ىف قاسملا رابتعا نم هيف دب ال قالطإلا ىلع برعلا
 نيعت لمجلاو تارابعلل ماعلا قايسلا لخاد ةغيصلا ةلالد ديدحت مت ىتمف .0)22. . .ةءزهو
 اهنم ةدوصقملا ةروصلا عون

 ةغللا هقف» هباتك نب ةيانكلا (ه395 ت) سراف نب دمحأ نسحلا وبأ ةمالعلا لوانت ©
 همهف امك ريمضلا ىنعمب < ىتأي نأ اهل همهف ىلع بلاغلا ناكو .«اهمالك ىف برعلا نتسو

 ةيطاخملاو بايغلا ىفو ؛عمجلاو ةينثتلاو دارفإلا ىف هلاوحأ عيمج ىف ةغللا ءاملع

 . ملكتلاو

 ىلع لدتسا دقو .ًاليجبت وأ اًيركت وأ هل اًئيسحت ئشلاب حيرصتلا مدع ىنعمب ىتأت امك
 كلذبو .اهحضويو هءارآ ديؤي امب برعلا مالكو .ميكحلا ركذلا ىآ ىف درو امب هلك كلذ

 هئارآ قباطتل (رظنو ءاهل ةيبرعلا ءاملع رطل نع اهموعم ىف فلكل ال ةياكإل هترظن نإف
 ؛ةقرسلاو وطسلاب ماهتالا مباصأ هل هجوي نيثحابلا ضعب , حار مهئارآ عم ددصلا انهىف

 ىلإ ةراشإلا نود داع نب بابو ءانه نم باب ىلع وطي ةيانكلا ىف سراف نياف» : لاق

 رفنت مقرم توك هلمع ادق «ىناثلا بابلا ىف هنع لقن وأ «لوألا بابلا ىف هنم ذخأ نم

 ., (3)«نيعلاو سفنلا هنم

 راكفأ درجم هرصع ىلإو ىئانكلا ريبعتلا ىف بتك ام ىلك ربتعي ناك هنأ ىدنع ىأرلاو
 سيل .«تاقرسلا ثحبسم ىف ةكرتشملا ىناعملاك ىهف ؛َنيِفّلؤمْلا نم دحال اكلم تسيل ةماع
 .اهيف قبسلا وأ اهتيكلم ىعدي نأ دحأ ناكمإب

 ءريمضلا وه ةيانكلاب دوصقملا نأ ىلع ةلادلا تاراشإلا ّضعب , «ىبحاصلا» باتك ىفو

 :كلوق وحن بارعإلا نم عضوم هلو «ةيانك نوكي ام فورحلا نمو» :سراف نبا لاق
 لثم هل لحم الو ةلالد نوكي ام هنمو «بارعإلا نم لحم اهل ةيانك ءاهلاف(؛ ؛ هبوث

 .390ص :نيتعانصلاو :424ص ءروطتلاو ةبنقتلا نيب ةغالبلا ةفلف ءديع ءاجر (1)
 .351 ص «ىغالبلا ثحبلا ىف ةاحنلا رثأ (0) .153 23 تاقفاوملا (2)
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 ريمضلا وهو :(!)«امهل لحم ال ناتمالع فلالاو ميملاو ؛لحم هل مسا ءاهلاف ؛امهتيأر
 :نيباب ةيانكلل نأ سراف نبا ربتعيو هل سيل ىذلاو «بارعإلا نم لحم هل ىذلا

 .روكذملل اًماركإ وأ ظفلب اًنيسحت همسا ريغب ركذيف ءىشلا نع ىككي نأ :امهدحأ»

 ١ حاكنلا هنإ [ةرقبلا] 422 ارس نهوداعاوت أل نكلو .. .ه» :هزانث لج هلوقك كلذو

 ضرالا نم نئمطم طئاغلاو [ةدئاملا] 4 22 ... طئاقلا نَم مكَم دحأ ءاج وأ... 8 :كلذكو
 همأو ىسيع انديس ةصق ىف لاق امك ىنكي ميرك -هؤانث لج- هللاو .ظفلل نيسحت اذه لك
 نالكأي اناك ةقيدص همأو لسرلا هلبق نم تلخ دف لوسر ألإ مهرم نبا حيسملا ام8 -مالسلا 28

 .2):هنم ماعطلا لكال دب ال امع ةيانك ؛[ةدئاملاا] « <22 ...
 نبال لضف ال دهاوشلا هذه نأب لوقلا ىلإ نوبهذي امدنع نيسرادلا عم فالخ 0
 نأ وهو ؛رخآ صضرغ هل نوكي دق اهيلع ءءاكتا نأ ريغ ركدلا ةداعإ الإ اهيف سراف

 ام ردقب دهاوشلا مهملا سيلف ءاهمالك يف برعلا ننس نم ةنس وه امنإ ىئانكلا بولسالا

 .ةقيقحلا هذه تابثإ مهي

 «لادتبالا نع ةمبسال ةنايص نالف وبأ : مهلوق ليجبتلل ليجبتلل» ةيانكلا ىنأت برضلا اذه نمو

 هينعي ام نأ مولعمو .(3!:كلذ ىف مهب مهريغ هبشت مث ءاصوصخ برعلل ناك ام ىنكلاو

 وهو الأ ؛ءىشلا مسا ركذ مدع نع ةيانكلا هينعت ىذلا هفن وه ةينكلا ىف ليجبتلا

 . نيسحتلا

 مالك ءارقتسا ىلع دمتعا هنال ؛هقح سراف نبا هحلت نأ فاحجإلا نم نوكي دقو

 .هباتك ىف نيدراؤلا نيبابلا ىف هركذ امع جّرخَت ال مهمالك ىف ةيانكلا نأ هل نيبتف برعلا

 ءورمعو ديز لثم (رهاظ نوكي مسالا» : ةيانكلا نم ىناشلا بابلا ىف سراف نبا لاقو

 ,,نهو امهو ىهو وه :لثم كلذو ء(رمضم هيمسي نييوحنلا ضعيو ٠ ءاينكم نوكيو
 رئاسفو و . .ارهاظ نوكي مث ةيانكلا مسالا لاوحأ لوأ نأ ةيبرعلا لهأ ضعب ضعب معزو

 ,(4)(ةنجتسمو ةلصفنمو ةلصتم ةيانكلاو .ةرم اهنع ىنكيو ًةرم رهظت ءامسألا

 (رتتسمو (رهاظ ىناسللا باطخلا قايس ىف هعضو ناك امهم ريمضلا ىه ةيانكلاف

 .اهب ىتأي ةدئاف لكل لاثمألا برضي نأ ىلع سراف نبا صرح دقو ءاعمجو ادرفمو

 قباسلا موهفملا ىف اهعيمج بصت ىتلا ةيئزجلا راكفالا صعب بابلا اذه نع عرفتيو

 00 . هلع كقؤي > :ىلاعت هلوق لثم ءركذ هل رجُي ملو هنع ىنكي دق ءىشلا نأ :لثم
 ةثالشلاو نيئيشلا نع ىنكي امك «ىبنلا نع وأ نيدلا نع كفؤي ىأ ؛[تايراذلا]

 .هئبخأو سانلا نتنأ :مهلوقك ؛دحاولا

 .261ص :.قباسلا ردصملا (4) .260ص «قباسلا ردصملا (3)
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 4 <22 ... ةفطن ُهاظَج مُل 8 :ىلاعت هلوقك ؛هريغل ىهو مساب ٌةلصتم ًةيانكلا نوكت امك
 ةيانك ةعامسجلا نع ىنك امبرو ؛ةفطن نم قلخي مل مدآ نال ؛هدلول اذنهف ؛[نونمؤملا]
 . (!)دحاولا

 وهو («2):هيركلا نآرقلا نم ةلئثمأ لوقي ام لكل ىطعي» سراف نبا نأ ظحالملا نمو

 «ةيوقو ةنيتم زيزعلا باتكلاب ىبرعلا نايبلا ثحابم اهب لصتت ىتلا ةلصلا نأ ىلع ليلد

 الإ ةلصلا كلت دّدزت ملو ةيبرعلا مولعلا ىف فيلأتلا ىلع هب ساب ال تقو ىضم مغر
 . مايالا رورم عم اديدش اًطابترا

 كلذو .ةيانكلا ىف طلخ نم سراف نبا هيف عقو ام ضعب ىلإ هبني نم نيسرادلا نمو

 برعلاو» :سراف نبا لاق ؛«ءاميإلا» باب هامم ام تحن تاياكلا نم ةلثمأ دروأ امدنع

 لبقي نم ىل نأ ول» :لئاقلا لوقيف ؛حيرصتلا نود ءاميإ : ئموتو ًةراشإ ىنعملا ىلإ ريشت
 مهراعشأ ىف وهو «ةروشلملا لوبَق ىلع عمالا ثحي امنإو هترشال ىتروشم

 اهروتعي امع رظنلا ضغب اهتاذ دح ىف ةبئاص ةهجوملا هذه نأ ىيأر ىفو .(6)3 . . .ريثك

 ءاميإ ىلإ ةيانكلا عوسب ىرجهلا سداسلا نرقلا ىف ىكاكسلا دجنس اننال ؛ طلخ نم

 .اهيف توافتلاب هامسأ ام ىلإ اهبنم «ةراشإو
 ؛مكلا بيج عساو# وهو ءدوجلا ىلإ نوئموي «ءادرلا رمغ» اهنمف ةلثمالا كلت امأف

 .24)ةقاشرلاو ةفخلا ىلإ نوثموي «نانعلا برط»و .لذبلا ىلإ ءاإ
 ةياتكلل هثحب ىف لضف لك هبلسنف سراف نبا ىلع ىنجتن نأ ىلاتلاب ديرن ال نحنو

 هسفن درج هنإ :لوقلاب اًئيدح نيسح رداقلا دبعو ءاّميدق دابع نب بحاصلا نأش وه امك
 ثحب نم قلطنا هنوكل ؛(57”فينصتلا نسحو قيسنتلا ةزيم مرحو ءراكتبالا ةليضف نم
 ءارقتسا وه هيدل لوعملا ناكو «ىناسللا باطخلا رهاوظ نم ًةرهاظ هرابتعاب ىئانكلا ريبعتلا

 رارسأ نم ريثك طابنتسا ىلإ هب ىدأ ام وهو ءودبي ام ىلع برعلا مالكو ىنآرقلا صنلا
 . ىئانكلا ريبعتلا

 تالابجر زربأ نم وهو ء(ه03 ماع ت) ىتالقابلا ركب وبأ ىضاقلا فلآ ©
 ظحاملا هفئص امب هيلإ قوبسَم هنأ ىلإ هئانثأ ىف (ريشم «نآرقلا زاجعإ» باتك (67ةيرعشالا

 .262 ,261ص ءاهمالك ىف برعلا ننسو ةغللا هقف يف ىبحاصلا (1)

 . 149ص «ةبلامجلاو ةيفرعملا داعبألا ةياتكلاو لسرملا راجملا (2)
 .248صص ءاهمالك ىف برعلا ننمو ةغللا هقف ىف ىبحاصلا (3)

 .249 ص .قباسلا ردصملا (4)
 .352ص «نباسلا ردصملا (5)

 .190ص .ةيمالسإلا ةفلفلا خيرات «نابروك ىرنه (6)
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 ىنالقابلا ضرع دقو .(!!هلبق نوملكتملا هلاق ام ىلع هيف دزي مل نإو ءنآرقلا مظن ىف

 هيف رّئأتم هنأ ىلع لدي امم ءاهلك ةغالبلا مولع هدنع ىنعي وهو .«عيدبلا» هامسأ ام ىلإ
 ثدحتي امدنع وهف «ةينايب روص ةدع نيب طلخُي هنأ ىلوالا ةلهولا ذنم ودبيو .زتعملا نباب
 ةعنصلا لهأ ضعب اهامسو ؛ةغيليلا ةراعتسالا باب ىف هوركذو#» :لوقي سيقلا ىرمأ نع

 ىتأي الف ىنعم ىلع ةلالد رعاسشلا ديري نأ وهو «فادرإلا باب نم اهولعجو ءرخخآ مساب

 ال نأ تدجو هتلمأت اذإف .«©فدرو هل عبات وه ظفلب لب .ىنعملا كلذ ىلع لادلا ظفللاب

 ىأ- هفيرعت نأو «ةيانكلا وه فادرإلا نأ رابتعاب «ةيانكلاو ةراعتسالا نيب هدنع قرف

 . ىركسعلا لاله وبأ هيف هعبتو ةمادق هعضو ىذلا فيرعتلا سفن وه -فادرإلا

 1 : :رعاشلا لوقب هل لئمو

 (3)لضفت نع قطتنت مل ىحضلا موتن
 :رعاشلا لوق بابلا ازه نمو «١ ىحضلا موثن : هلوقب اههفرت دارأ اغنإو

 مشاهو سمش دبعامإو اهوبأ لفونل امإ طرقلا ىوهم ةديعب
 .(4):هفدرب ىئاف اهديج لوط فصي نأ دارأ امنإو

 ةريثك رومأ ىف زتعملا نبا ىلع اكتا امنإ ىنالقابلا نأ ىف نيسرادلا ضعب عم فالخ الو

 ةيانكلا عيدبلا نم ركذو» : : فيض ىقوش لاق ؛عيدبلا نم «ضيرعتلاو ةيانكلا» هرابتعا لثم

 هل نوكي نأ حص نإ- ماعلا جهنملا ىف اًضيأو .(906. . .زتعملا نباب اًيدتقم ضيرمتلاو

 لواحي ملو ؛ضيرعاو ةيانكلا نيب قرغي مل هنأ ثيحب -ةينآرقلا ةيانكلا ةسارد ىف جهنم

 فشكي هل ”عيدللا باوبأب معلا نأ هنا م :ضرتغلا كلذ قف زحل نبا قفاوي 0

 ىرخالا ةيعيدبلا روصلا ( ضعبو راغلالا لخدي هنأ ىل نع دقو .نأرقلا راجعإ هجوأ نع

 :لئاقلا لوقك ؟ضيرعتلاو ةيانكلا :عيدبلا نمو» :هلوف ىف امك ؛ ةيانكلا ىف

 8 «1 نآرقلا راجعإ (1)

 .129 1 نآرقلا راجعإ (2)

 ام ناويدلا نم 17ص ةيشاحلاب ءاجو :17ص ء«ناويدلا معجار ءاهشارف قوف كملا تيف ىحضتو :هردص (3)

 مل ىأ ؛قطتتت مل هلوقو .اهرمأب متهث ال ىهف ؛اهيفكي نم مدخلا نم اهل :لوقي .ىحضلا موثن :هلوق» :ىلي
 .؟ةمدخلل قطحتو لضفتف مداخب تسيل ىأ ادحاو بوث سبل لضفغلاو «لضفت دعب اًقاطن اهيلع دشت

 .129 .1 نآرقلا راجعإ (4)

 .111ص ءخيراتو روطت ةغالبلا (5)

 . 186 «3 نآرقلا راجعإ (6)
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 لوحمف هضرأ امأو ايرف هؤامس ام جابيدلاك رمحاو

 بعص ىذلا ئشلا ؛21 . . . ليدبتلاو سكعلا كلذ نمو ؛لوقلا نحل بابلا اذه نمو
 .هدنع ةيانكلل ىقيقحلا موهفملا ديدحن نيسرادلا ىلع

 .,ةراعتسالا نم برضا هدنع ىه ىتلا ةلئاملا ىف نويغالبلا هلاق ام ددرب انفي ال وهو
 "لاثم هظافلأب ىنعملا كلذو .هيلع لدن اظافلأ عضيف ٠ ىنعم ىلإ ةراشإلا دصقي نأ كلذو

 ماعلا ىنعملا ىنعت اهنأ انه ةراعتسالا نم مهف امبرو ,(20:هيلإ ةراشإلا دصف ىذلا ىنعملل

 رثكأ نإف مث نمو «نورخأتملا ةغالبلا ءاملع اهمهَف امك سيلو ؛«لقنلا درجم ىلع مئاقلا

 مالكو نآرقلا نم ةلئامملل ةريثك ةلئثمأ برض دقو .اهتحت ىوضنت نأ نكمي نايبلا روص

 :لاق ؛ندبلا دارأ» : ىعمصالا لاق [رئدملا] « 722 رهظف كبالو » :ىلاعت هلوقك ؛برعلا

 .(6)3. . .هفن ديري «ىابوث كل ادف :برعلا لوقتو

 :سيقلا ئرما لوفو
 (4) لئقم بلف راشعأ ىف كيمهسب ىبرضتل الإ كانيع تفرذ امو '

 ىرحالاب د ةلئامملاو ضيرعتلاو ةيانكلا نوب ةدراولا ةلثمالا نيب عمابجلا نأ مولعمو

 نأ كشن الو «ةلالد نم رثكأ ىلاتلاب لمتحي ىنعملا نأو «ليوأتلل اهتيلباق وه -ةراعتسالا
 ىحطسلا ىوتسملا دنع مهمهف ىف نوفقي ال نيذلا ءاملعلا كتلوأ نم ىتالقابلا

 (رياسم هلعجيو ءهدنع ترهظ ىتلا طلخلا ةوطس نم للقب نأ هنأش نم كلذو ءظافلالل
 وأ رامسح وأ دسأ نالف مهلوق ىلإ ىرت الأا» :ىبطاشلا لاق ؛؟ ءاملعلا رثكأ هيلع امل

 نم رصحني ال امو ءطرقلا ىوهم ةديعب ةنالفو ؛بلكلا نابج وأ | دامرلا مسيظع

 مالكو هللا مالكب كنظ امف «لوقعم ىنعم هل نكي مل هدرجمب ظفللا ربتعا ول ةلثمالا

 :لاق 156,2 يناهنزلل «راعشألا مولع يف راظنلا رايعم» باتك يف تيبلاو .171 ١170 ؛1 نآرقلا راجعإ (1)

 «...هدضب همئاوقو «يرلاو جامدنالاب هتارس اسرف فصي هلوقك١

 يف برالا غولب» هباتك يف تاحرف سونامرج سكعلا ركذ .هلوأ ىلإ مالكلا رمخآ در :ةغل مالكلا يف : ىكعلا»

 شضبارلا لمجي نأ ينعا ؛هيلع موكحملا مزال ىلع مكحلا مقوي نأ عونلا اذه ةقيقح نأ ملعا :لاقف «بدالا ملع

 .605 .604 ص .ةغالبلا مولع يف لصفملا مجعملا عجار « . . .ًالقنتم

 هامس دقو ؛لدبب ثأت مل نإو هرييغت :ءيشلا ليدبنو ءألدب هنم ذختا :هب لدبتو ءيشلا لدبت نم :ليدبتلا»

 .278ص .ةفالبلا مولع يف لصفملا مجعملا عجار « . . .ليدبتلا هيمسب مهضعبو . . . سكعلاب يركملا .

 .142 .1 نآرقلا راجعإ (2)
 .3 «1 قبالا ردصلا (3)

 يأ ء(رشعم ابلق يحرجتل الإ تيكب ام :لوقي ءاهعمد لاس يأ :تفرف هلوق» .142 01 قباسلا رفصملا (4)

 يف يمه ام راشثمعالاو .ءيشلا يف ريستاتلاو ءقرخلا :انهاه حدقلاو .ةمولظم كنأل يكبت ملو ء(رسكم

 . 13ص ءناريدلا «. . .هلك يبلقي يبهذتل الإ كانيع تفرف ام :لوقي . . .هانإلا
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 ركذلا ىآ ليوأت ىف روظنملا اذه نع دعبي مل ىنالفابلا نأ رهاظلاو .(!او6 ؛هلوسر
 ذخاؤي نيذخام مها طلخلاو سابتفالا ناكو .نآرقلا زاجعإ نع هثحب ةرئاد لخاد ميكحلا
 .امهب

 لوأ وهو ««ضيرعتلاو ةيانكلا» باتك فيلاتب (ه429 ت) ىبلاعثلا روصنم وبأ ماق ©

 لوح اًمئاق لازي ام فالخلا نأ ٌرهظبو .ىئانكلا ريبعتلاب اًصاخ نوكيو انيلإ لصي فّلوم
 اهل تضرع ةلاسم ىهو ؟ةيانكلا نف ىف ةياهنلا وأ ضيرعتلاو ةياكلا وهأ باتكلا ةيمت
 مسالا» نأ ىلإ دوعي امبر فالتخالا نا تحجرو ءباتكلا ةَقَفحم ديرف نيسح ةشئاع
 دنع باتكلل ىلؤالا ةخسنلا تناك وأ .خاسشلا لمع نم وه ةطوطخملا ىف ءاج ىذلا

 :وه مسالاب هينعت ام نأ اًملع ؛(27:ضيرعتلاو ةيانكلا هامس هيف َرظنلا داعا املف ؛هفيلأت

 . ةيانكلا نف ىف ةياهنلا

 ةغللا هقف» باتك نم ىناثلا ءزملا ىف ةيانكلا ثحبمل ضرع ىبلاعثلا نأ مولعملا نم
 ةيانكلا) باتك :اهنم بتك ةدع فلا هنأ باتكلاو وققحم تبثأ دقو ؛«ةيبرعلا رسو

 اسيلو «نالقتسم ناباتك امهنأ ىلع لدي امم ««ةيانكلا نف ىف ةياهنلا» باتكو ؛«ضيرعتلاو
 دقف اذه نم اًفالطناو .30(2هل تيل بتكلا ضعب نأ نونظي اوناك نإو .(دحاو اًباتك

 لكب لوقلا اهلالخ نم نكمي :(4)باتكلا ىتخسن نيب هبشلا هجوأو قورفلا ضعب تحال
 :كلذ ليصفت ؛ىبلاعتلا ةمالعلل وهو دحاو باتكل ناتخسن امه امنإ نيتخسنلا نإ ةقث

 دحاو ىلع عروتت ءرصقلاو لوطلا ةتوافتم باوبأ ةعبس ىلع هتطخ باتكلا فّلؤم ىبب

 . الصف نيعبرأو

 الو ءلوصفلا ددع ىف الإ نمكي ال قرافلا نأ -نيتخسنلا ةلباقم دعب- حضتيو
 . باثكلا باوبأ ددع ىف فالخ

 بابلا نوكتي امنيب ,لوصف ةرشع ىلع ىوتحي «ضيرعتلاو ةيانكلا» ىف : لوألا بابلاف
 «بابلا ناونع ىف فالخلا نمكي امك .لوصف ةعست نم«ةيانكلا نف ىف ةياهنلا» ىف لوألا
 نهعم ىرجي امو مرحلاو ءاسنلا نع ةيانكلا ىف ::ضيرعتلاو ةيانكلا» باتك ىف وه امنيبف

 .153 .3 تاظاوملا ( )

 .67 ص :ىضيرعتلاو ةيانكلا (2)
 . 11ص ؛«ةيبرعلا رسو ةغللا هقف (3)

 كلذ يف يلمعو» :5ص ؛.هتبطخ يف لاقو .ةيانكلا نف يف ةياهنلا باتك حيحمتب ربجلا يروف قفوم ماق (4)
 جيرختو ءاهيلع قيلعتلاو اهرداصم ىلإ تايبالا درو ؛ءارعشلا ضعب ةمجرتو ؛ظفللا بيرغ حرش يف رصحنا
 .ةدجو نإ ثيداحالاو تايآلا
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 : ؟ةيانكلا نف ىف ةياهنلا» ىف هناونع دهن ؛«نهلاوحاو نهنوئش رئاس نم نهركذب لصتيو
 .امهارجم ىرجي امو مرحلاو ءاسنلا نع ةيانكلا ىف

 ىف :؟ضيرعتلاو ةيانكلا» ىف وهف ؛ىناثلا بابلا ناونع ةغايص ىف اًحضاو قرفلا دجتو
 ىف امنيب ؛مهلاوحاو مهفاصوأ نع تايانكلاو مهب لوقي نمو ناركذلاو ناملغلا ركذ
 .مهب لوقي نمو ناركذلاو ناملغلا ركذ ىف «ةيانكلا نف ىف ةياهنلا»

 ةيانكلا ىف :«ضيرعتلاو ةيانكلا» ىف وهف ؛ثلاثلا بابلا ناونع ةغايص ىف قرف كانهو

 ضعب نع ةيانكلا ىف :«ةيانكلا نف ىف ةياهنلا» ىف وه امنيب «ماعطلا لوضف ضعب نع
 .هل أيهملا ناكملاو ماعطلا لوضف

 : ىه ىرخأ ةملكب «تاباعلا» ىهو «عبارلا بابلا ناونع ىف ةملك لادبإ ىف اًقرف دجتو
 . ؟ةيانكلا نف ىف ةياهنلا» ىف «تاهاعلا»

 ةيانكلا» ىف لوصف ةتس ىه ذإ ؛سماخلا بابلا لوصف ددع ىف اًحضاو قرفلا دجت امك

 .«ةيانكلا نف ىف ةياهنلا» ىف لوصف ةعبرأ ىه امنيب :«ضيرعتلاو
 اميف :«ضيرعتلاو ةيانكلا» ىف وهف ؛سداسلا بابلا ناونع ةغايص ىف قرف كانهو

 ىف :ناونعلا امنيب ءامهب لصتي امو بارشلاو ماعطلا نع ةيانكلا نم لاحلاو تقولا هبجوي

 ةفاضإلاب اذه .«ةيانكلا نف ىف ةياهنلا» ىف ماعطلا نع ةيانكلا نم لاحلاو تقولا هبجوي ام

 .ىرخألا ةفيفطلا قورفلا ضعب ىلإ
 باتك مت :ىهو ««صضيرعتلاو ةيانكلا» باتك فلؤملا اهب متخ ةملك تدرو دقلو

 نم ةيناثلا ةخسنلا فّلؤملا اهب َليذ ىتلا ةرابعلا سفن ىهو «(!)«ةيانكلا نف ىف ةياهنلا
 ىلع هللا ىلصو ةيانكلا نف ىف ةياهنلا باتك مت» :لاق «ةيانكلا نف ىف ةياهنلا» باتكلا

 نيتخسنلا ىف ةدراولا ةرابعلا هذه تْلد امبرو :220:ملسو هبحصو هلآ ىلعو دمحم انديس
 ةفاضإلاب كلذو ءدحاو باتكل امه امثإ باتكلا ىتخسن نأ ىلع قورف نم هانحضوأ ام عم

 دقو» :ىبلاعثلا لاق ؛باتكلا ةبطخن ىف درو ام :اضيأ اهنمو ؛ىرخالا قئاقحلا ضعب ىلإ

 هللا مادآ ,ىلاعلا ناسللا ىلع هركذ ىرج املف ؛ةئثامعيرأ ةنس ىف روباسينب هتفلأ تنك
 مادآ «ةرومعملا ةنازخلا ىلإ هنم ةخسن ذافنإب  هتعفر هللا مادآ  لثمتملا رمالا جرخو ءهولع

 هبسيترتو هبيوبت ىف تدرو «ىلوأ دعب هيناث هتكبسو ؛ءىرعغأ ةأشن اهئاشنأ ءاهّفرش هللا
 ىلاعلا مسالاب هتفرشو ««ضيرعتلاو ةيانكلا» باتكب هتمجرتو هبيهذتو هبيذهت ىف تقناتو
 .(6)3. . .باوبأ ةعبس ىف هتجرخو «ىلايللاو مايالا تماد ام هللا هتبث

 . 133 ص «ةيانكلا نف يف ةياهنلا (2) ٠.173 ص :سفيرعتلاو ةيانكلا (1)
 .5 ؛.4ص ؛ضيرعتلاو ةيانكلا (3)
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 ب ةيادبلا ىف هّنونَعو ىبلاعثلا هلا باتكلا نأ ىوس اذه دعب ىعّدن نأ نذإ ىقب اذامف
 نرظنلا هيف داعا نأ ثبل ام مث ,باتكلل ىلصالا ناونعلا وهو ؛«ةيانكلا نف ىف ةياهنلا»

 ىتح اهددعو لوصفلاو باوسألا تاناونع نم ودبي امك -بيترتلاو ةدايزلاو بيذسهتلاب
 ىلو ىلإ هنم ةخسن ىدهأ نأ دعب اذهو .«ضيرعتلاو ةيانكلا» راصف ناونعلا كلذ لمش

 حجرأ اذهف .«!)«نينمؤملا ريمآ ىلوم هاش مرراوخ انالوم نب نومأم سابعلا ىبأ» هتمعن
 امم ريثك نع لدع ىبلاعثلا نأو ءدحاو تكرم امئإ باتكلا نأ ىلإ نئمطأ ىنلعجي ٍريِدقت

 . هيلع ىقبي نأ ءاش ام ىلع ىقبأو ءاّنيِب ام ىلع دار ام هيف دازف يلا ةيشست دو

 دع ىبلاعثلا نأ ىلإ -ضيرعتسلاو ةيانكلا باتكل قرطتلا لبق- رظنلا هيجوت نم دب الو
 لاقو :«ةيبرعلا رسو ةغللا هقف» باتك نم ىناثلا ءزجلا ىف ةيبرعلا رارسأ ةلمج نم ةيانكلا
 لاق امك ؛بطاخملا مهَقب ةقث ءاراصتخاو رادتقاو اًعسوت اهيلع مدقت برعلا» :كلذ ىف
 ئتح... » :لاق امكو .ءضرالا ىلع نم ىأ [نمحرلا] « 422 ناف اَهْيلَع نم لك » :هركذ زع

 يقارثلا تغلب اذإ الك» :لجو زع لاق امك ءسمشلا ىنعي [ص] 4422 باجحلاب تراوت
 ىرجي نأ ريغ نم «حورلاو سمسشلاو ضرألا نع ىنكف «حورلا ىنعي [ةمايقلا] 4422
 نإو :؛ةيفارلا هتايصوصخ هل اًيناسل اًباطخ اهرابتعا ىف نمكت ةيانكلا ةغالبف ؛(20«اهركذ
 . ىنعملا ليوأت ىف هتردقمو ىقلتملا مهف ىلع ناففوتي هاودجو هتيلعاف تناك

 : هفيلأت ىلإ قبسي مل هنإ لوقي ىبلاعثلا نإف «ضيرعتلاو ةيانكلا» باتك صوصخب امأو
 ىبنلا رابخأو ىلاعت هللا باتك نم هدقع فيصرتو ؛هلثم فيلأت ىلإ قبسأ مل ىنارأو»
 حّلمو .ءاغلبلا صوصنو ءارعشلا ديالق نمو «فلسلا مالكو مالسلاو ةالصلا هيلع

 ىلإ تلوحت هيدل ةيانكلا نإ ثيحب ؛2376لزهلاو دجلا نونفو مظنلاو رثنلا عاونأ ىف ءافرظلا
 رداصم مهأب لصتت ىتلا هروذلجو هلوصأ هل نف وهو «هتاذب مئاق لوقلا نونف نم نف

 .برعلا مالكو فكي لوسرلا ثيدحو ؛ميكحلا ركذلا ىآ قالطإلا ىلع اهنمو «ةيبرعلا
 ةغالبلا ءاملع اهفئص امك تايانكلا فينصت مدع ىف هيرصاعم نم (ريثك ىبلاعثلا عبات دقو
 نأ نود . . .ماسقأ ىلإ اهومسقيو اهوفّصي نأ نود ةيانكلا ءامدقلا لوانت» ذإ ؟؛نورخأتملا
 .(40«نايبلا ءاملع نم نيرخأتملا دنع ةيانكلا تاميسقت نم ئش مهناهذأب فوطي

 .3ص «فلؤملا ةمدقم «ضيرعتلاو ةيانكلا ()

 .324ص ؛ةيبرعلا رسو ةغللا هقف (2)

 .4ص «٠ ضيرعتلاو ةيانكلا )3(

 . 22ص «قيقحتلا ةمدقم «قباسلا ردصملا (4)
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 را اهنع ىنكي ىتلا تاعوضوملا ىلع ىنبم ميسقتلا نم عون ىلإ دَمسع هنأ نيبلا نمو
 مم : هباتك ىوتحمو ةميق ىف هلوف كلذ قادصم «اهب حيرصتلا نم ىهحتسي ىتلا ءايشالا

 امع تاياثكلا ىف منغلا ريبك «مرجلا ريغص .نرولا ليقث ءمجحلا فيفخ باتك اذه نإ

 نوصتبو مفرتي وأ ءهنم ريطتي وأ ءهتيمست نم ايحتسي وأ ءهرشن حبقتسيو «هركذ نجهتسي

 فيثكلا فطلتو حيبقلا نحو «ىزغملا نع حصفتو ىنعملا ىلإ ىدؤت ةلوبقم ظافلأب ءهنع
 هباتكب ومسي نأ ىبلاعتلا لواح دقف .(17« . . كولملا ةطاخم ىف قينالا ضرعملا هوسكتو

 الإ ةبترملا كلت خلي الو .نومضملا عم لكشلاو ؛ىنعملا عم ًظفللا اهيف لماكتي ةجرد ىلإ
 .ةحاصفلا نم (رفاو اطسفو ؛ةغالبلا نم ايلاع دق ٍىتوأ نم

 :ىهو «لوصف ةدع ىلإ اهرودب عرفتت «باوبأ ةعبس ىلع باتكلا عروتي

 نم نهركذب لصتيو .نهعم ىرجي امو مرحلاو ءاسنلا نع ةباتكلا ىف :لوألا بابلا
 .لوصف ةرشع هيفو ؛نهلاوحأو نهنوئش رئاس

 مهفاصوأ نع تايانكلاو .مهب لوقي نمو ناركذلاو ناملغلا ركذ ىف :ىناثلا بابلا
 .لوصف ةسمخ هيفو «مهلاوحأو

 .لوصف ةثالث هيفو «ماعطلا لوضف ضعب نع ةيانكلا ىف :ثلاثلا بابلا

 . الصف رشع انثا هيفو «بلاثملاو تاباعلاو حباقملا نع ةيانكلا ىف :عبارلا بابلا

 . لوصف ةتس هيفو «توملاو ربكلاو بيشلاو ضرملا نع ةيانكلا ىف : سماخلا بابلا

 امو بارشلاو ماعطلا نع ةيانكلا نم لاحلاو تفولا هبسجوي اميف :سداسلا بابلا

 .نالصف هيفو ءامهب لصتي

 . لوصف ةعبس هيفو ؛ةفلتخم ضيرعتلاو ةيانكلا نم ىتش نونف ىف : عباسلا بابلا
 نع ىنكت برعلا» :لاق ؛ةأرملا نع ةيانكلا ىلإ لوألا بابلا لوصف ىف ىبلاعثلا ضرع

 «ةروراقلاو «ةبتعلاو .ءشارفلاو ؛ثرحلاو ؛ةحرسلاو ءصولقلاو ؛هاشلاو «ةجعنلاب ةأرملا

 تءاج اهلكبو «ةليلحلاو ؛ةراملاو «ةلظلاو ءديقلاو ؛لغلاو ؛لعنلاو ءةرصوقلاو

 رعشلا نم ةلثمأب كلذل دهشتسي ثبلي ال مث .(2«. . .راعشالا تقطنو ءرابخالا

 هل يخأ اذه ْنِإ» :مالسلا هيلع دواد ةصق ىف ءاج امك «ةجعتنلاب ةيانكلا لثم نم : ىبرعلا
 .ةدحاو ةأرما ىأ ؛[ص] 44222 ... ةدحاَو ةَجْعن يلو ةجعن نوعمتو عمن

 .4ص «فلؤملا ةمدقم « ضيرعتلاو ةباككلا (1)

 .7ص («قباسلا ردصملا (2)



 :روث نب ديمح لوقكف ةرجش ىهو .ةحرسلاب ةيانكلا امأو
 قورت هاضعلا نانفأ لك ىلع كلام ةحرس نأ الإ هللا ىَبأ

 نسحأ ىلع نسحلا ىف اهئافيإ نع ٌرِبَعو ةيانك نسحأ كلام ةأرسما نع ىنك امنإو
 , (1)«ةرابع نسحأ ىناوغلا

 قوذ وهو ءدهاوشلا كلت رايتخا ىف هقوذ ىلإ دنتسيو ءهّتفرعم مكحي هارت تناف
 .ىناسللا مهئادأ قرطبو برعلا بيلاسأب ريبخلا فقثملا لجرلا

 مل اذإ تايانكلا فلتخمب ءاسنلا نع ىنكت برعلا نإ هّلوق اضيأ كلذ ىلع كلدي امو
 ىلع نورسجي ال نمع ةيانكلا هذه لثم عقت امإو» :اهمساب حيرصتلا ىلع اورساجتي
 : رعاشلا لاق امك ؛اهب حبرصتلا نم نوميغتي وأ ءاهتيمسن

 (2):حراصاف اهب اًنايحا برغأو اهريغب روذق نع ىتكأل ىنإو
 «ةناحيرلاب ةريغصلا نعو ,ةميركلاب تنبلا نع ةيانكلا ىف درو ام ماقملا اذهب لصتيو

 ؛(3) .  .تيبلا ةريبكب ةجوزلا نعو .ةقيقشلاب ثخالا نعو ؛ةربلاو ةرحلاب مالا نعو

 هب حمس اه ىلع كل دي اذهو ءاهنع ىنكتو اهبسانت ةيانك ةأرملا رمع نم ةلحرم لكلف

 علخي ىذلا رتسلا نم نم عون ل ذئدنع ةيانكلا ناكو : ىبرعلا ممتجملا ىف ةقئثال ةناكم نم ةأرملا

 .اهتايح راوطأ نم روط ىأ ىف ةأرملا ىلع
 نايتإ نع دقي ىبنلا ىهن :لثم نم «ةأرملا ةروع نع تايانتك بابلا اذه ىف دجتو

 ؛ةليعلاب حاكتلاو ةروعلا نع ةيانكلاو .نهرابدأ نع ةيانك ىهو ؛نهشاحم ىف ءاسنلا

 ةروعلا نع هتيانك نسحو «؛هقنور ةرثكو «مالكلا اذه ةفاطل ىلإ رظناف» : ىبلاعشلا لاق

 ىلإ ذفني ىذلا هقوذ ىلع هيف دمتعا ىذلا هدقن نم وهو ,(6)4. . .ةليسملاب حاكتلاو

 .هتالالدو هءاحيإ كرديف « ىئانكلا ريبعتلا رهوج

 لوسرلل ةيانك دروي -لجرلا ةروع نع ةيانكلا وهو- ىلاومل لصفلا ىف هدجتو
 نم ةيانكلا هذه ٍبرُق نأكو .ةنجلا لخد هيلجرو هيكف نيب ام رش هللا هاقو نم .. .ِك
 .اهليلحتو اهحرش نع فرصني هلعج حيرصتلا

 .311 «(1 ةدمعلابو «41 «هناويدب درو تيبلاو ؛«9 .8ص .ضيرعتلاو ةيانكلا (1)

 139 .5 ةغللا سيياقم مجععمو ؛ىنك ةدام ىف ناسللا ىف ركذ تيبلا ٠... .9ص .ضيرعتلاو ةيانكلا (2)

 ةغللا سيباقم مجعم ىف ركذو ءةأرما مسا روذقو ءراذقألا نع هزنتت ىتلا ءاسنلا نم روذقلاو ءامهيف ةبسن نود
 ,ىفيرعتلاو ةيانكلا عجار 6365 ؛1 رارطلاو 4465 «6 بدالا ةنازخخ ىف وهو :140ص قطنملا حالصإ ىف هنأ

 .9ص

 .17ص .ضيرعتلاو ةبانكلا (3)

 .22ص «قباسلا ردصملا (4)
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 ؛ليذلا رهاط نالفو رارإلا فيفع نالف» :ماقملا اذه ىف هيدل ةلضفملا تايانكلا نمو

 ىهو «ةفصلا نع تايانكلا عون نم اهنأ تدجو اهتلمأت اذإف .72!2جرفلا فيفع ناك اذإ

 . عضوم نم رثكأ ىف اهنددرو نيرخأتملا نييغالبلا بتك اهتوح ىتلا كلت نم
 ؛لعفو ةوهش نم ةأرملاو لجرلا نيب ىرجي امع نآرقلا اهب ىنك ىتلا تايانكلا كانهو

 :هركذ زع هلوقو [ءاسنلا] 22<44 ...ضْمب ىلإ مكسعب ئضفأ در ... » :ىلاعت هلوقك

 < <29 ... . ْنِهَل سايل مدنأو مكل سابا نه ... » : هلوقو [فارعالا] 4429 ... اهائفن امنا... >

 الو ةيحاب] ريغ ىف هجوزو لجرلا نيب ؛ عقي ام رربُت ىتلا تابآلا نم كلذ ريغ ىلإ [ةرقبلا]

 ام هللا ناحبسف ...» :ىبلاعشلا لاق ؛راجعإلا رهاظم نم ٌرهظم هلك كلذو ١ حيرصت

 هانعم ىف هطسبو هزاجيإ ىلع زاجعإلا رثأ رهظأ امو !فئاطللاو نساحملل همالك عمجأ

 ؛اهب ىّلحتلا سانلا ىلع تبجوأ ىتلا ميركلا نآرقلا بادآل رهظم اًمضيأ وهو .227«هظفلو
 بهذت ىتلا تابغرلاو تاوزنلا هيلع بلغتت ال ىتحو «ىرشبلا سنجلل ءاقبلا رمتسي ىتح

 . هتيناسنإب

 رابخأ نم (ربخ هيف دروأ دقو ءةرذعلا ضاضتفا ىف ناك ام بابلا اذه تايانك نمو

 لاق نيح درب نب راشب رابخأ ىف هتآرق ام ةرذعلا ذخأ نع ةيانكلا فرظأ نم» درب نب راشب

 نإو .(3!«ؤلؤللا بقث :لاق ؟كتعانص ام خيش اي :ىدهملا راد ىف روصنم نب ديزي هل
 امهب فرع ناتفص امهو «ةباعدلا حورو ةيرخسلا اًضيأ ةيانكلا هله ىلع بلاغلا ناك

 . ةطرفملا هتيحابإ بناج ىلإ درب نب راشب
 نيرسفملا ئأر كلذ ىف ىبلاعشلا دروأ دقو «لبحخلاو ضيحلا نع ةيانكلا تايانكلا نمو

 لبحخلا امأو ,(27.صضيحلا نع ةيانك هنإ [دوه] 4472 ... تكحضف ...»> :ىلاعت هلوق ىف

 نع ةيانك هنإ [فارعالا] 4429 ... هب ترمف ... » :ىلاعت هللا لوق ىف دهاجم» :لاقف

 لب «ةيبرعلا ىف عقت ال ةيانكلاف ؛(5)«ةيسرافلا ىف ةيانكلا هذه ىرجت ام اريثكو ءلبحلا

 ضعبب اهضعب تافاقثلا جازتما نأ كش الو «ةركفلا هذه نم مهفي امك اًمضيأ ةيسرافلا ىف

 .28ص «ىفيرعتلاو ةيانكلا (1)

 .29ص «ضيرعتلاو ةياتكلا (2)

 .37ص ؛قباسلا رفصملا (3)

 .43ص «:ىشيرعتلاو ةيانكلا (4)

 .45ص :؛ضيرعتلاو ةيانكلا (5)
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 سرفلا ةغالب سابتفا كلذ رامث نم نوكيف «تافاقثلا كلت رئأاتن نأ ىلإ ىدأ اهلعافتو
 رمع نب دمحم باتك ىف هدجت ام كلذ قادصم ؛ةيبرعلا ةغالبلا تاحلطصم نم ريثكل

 سرفلا ءاملع نم وهو ؛ةغالبلا نامجرت (ىرجهلا سماخلا نرفقلا فصتنم) ىنايودارلا
 «ةيانكلا لوق ةغالبلا ةلمج نمو» :هيف لاق «ضيرعتلاو تايانكلا» ىف الصف دقع امدنع
 :(ثتجملا) ىرصنعلا لوقك ؟اينكم اَنيب رعاشلا لوقي نأب نوكتو

 ذريب ذي انك هدنخ بل وج غرم ذب ايرارق ذي اشك زاب هدبد وج

 21 ربطت اكحاف هنف ع اقدنعو هروطلا رت ع عيان : ىنعملاو

 ىلع رقتساو مهنغل ىلإ سرفلا هلقن ايبرع هلصأ ىف ضيرعتلاو ةيانكلا حلطصم ناك
 . ةيسرافلاو ةيبرعلا نيتغالبلا نيب ريثأتلاو رثأتلا طاقن نم ةطقن ىهو ا

 نع لجر لثس» :هتلثمأ نمو ءهحّلمو هرداونل لصف دقعب بابلا اذه ىبلاعثلا متخيو

 .(©)«ةعسلاو دربلا نع ىنكي :ةنجلا لاصخ نم ناتلصخ اهيف :لاقف ةأرما
 «سانلا اهيف عمتجي ىتلا لاوحالاو تاماقملا لك نع رّبععت داكت ةيانكلا نإف كلذبو

 .لاثملا اذه ىف امك ةايحلا ةباتر عفدو سفنلا نع حيورتلل تناك امبرو

 رهطلاب ناتخلا نع ىنكي نأك ؛ناتخلاو مالتحالا نع تايانك دجن ىناثلا بابلا ىفو

 :ىربونصلا لوقب اريبك ىبلاعثلا باجعإ ناكو «ريهطتلاو
 ةمادملا برطلا رمثت دق امك اسرع دعب رمثيس رهط ىرا
 (3)همالقلا هنم تيفقلأ اذإ الإ كنع نمي ملق امو

 لثمو هرهطلاب ناتخلا نع ىنك ثيحب ؛ةيليثمتلا ةيانكلا ليبق نم - ودبي ام ىلع- وهو

 . هيرب دعب ملقلا دوعب وضعلا

 مهانعمو» :«دهاش» ب ب خيملا عالغلا نع ةيفوضلا تايانك دروب نلاوملا لصفلا ىفو

 ىف دهاشلا نأ املع (4)ءاشي ام ىلع همسا ّزع هللا ةردقب دهشي هتروص نسل هنإ هيف

 ةردق ىلع دهشت ىتلا ةقيقحلا لثم بلقلا ىف (زوكرم نوكي دف ةيفوصلا تاحالطصا

 ةحصب هل دهشي ىذلا وهو ؛ةدهاشملا رثأ نم بلقلا رضحي ام» وهف ىلاتلابو «قلاخلا

 . 101 :ةغالبلا نامجرت :ىنايردارلا رمع نب دمحم (1)
 .50ص «٠ءضيرعتلاو ةبانكلا (2)

 :ةققحملا تلاقو «ه334 ةنس هتافو تناك ىربونصلا .488ص «هناويدب ناتيبلاو 53ص ؛قباسلا ردصملا (3)

 مالكب نومأملا ماما ملكت دق ناك هدج نال ؛ىربونصلاب فرعيو ؛ىبلحلا ىبضلا نسحلا نب دمحم نب دمحأ وه»
 «. . .نيحايرلاو روهزلا فصو ىف ةريبك ةداجإ ىربونصلا داجأ دقو .لكشلا ىربونصل كن] :هل لاقف هبجعأ
 .53ص «ءضيرعتلاو ةبانكلا

 .59صص .يبالا ردصملا (4)
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 وأ لاح وأ دجو وأ «ناكف هل نكي مل ىّندل ملعب امإ هدوهشم ةدهاشم نم اصتخُم هنوك
 .(!2:دوهش وا لمت

 ةرشابم نع هيف لدعي تيبب بجعيف ؛ناملغلا نم ىطاعتي امع الصف ىبلاعثلا دقعيو
 / :وهو «ناملغلا ةذخافم ىلإ ناوسنلا

 (27«لحاسلا ىف هللا قزر بلطأ ىننكلو رحبلا بكرأ ال»
 ٌلجرلا ناك اذإ» :ةيلاتلا ةلثمألا درويو ؛هلهأ طورشو طاوللا نع ةيانكلا ىف ًالصفو

 لوقي نالفو ءرحبلا ديص ىلع ربلا ديص رثؤي نالف :ليق ناونلا نود ناملغلاب لوقي
 . ©16جاعنلا ضغبيو نالمحلا بحي تالفو «٠ كمسلاب لوقي الو «ءابظلاب

 رثأتلا ءارج نم ناك داش ىسنج كولس نم هعبتي امو ركذللاب لزغلا نأ مولعملا نمو

 دقو «ساون ابأ 3 ناكو :نساعلا رصعلا ىف ة نوللا اذه عاش دقو .ىسرافلا بدالاب

 (4)ضارغالا ىقابب نروق ام اذإ اًهفات ودبي ناك نإو «سرفلا ءابدأ هيف رث
 ةجاحلا نع ةماعلا تايانك نمو» :لاق ؛ةماعلا تايانكب هامسأ ام ىلإ ىبلاعتلا 000

 اذه ىف تكلا لوأ ىهو .(576ءريغ اهيضقي ال ةجاح هل :مهلوق ءالخلا لوخد ىلإ

 دق ماهسإ وهو :ىنايبلا ريبعتلا بيلاسأ ىف ماوعلا ماهسإ ىدم انل فشكت ثيحب ؛نفلا
 ىلع لابو اًمئاد ةماعلا تناك ذإ ؛ودبي ام ىلع ةغللا ظافلال مهتامادختسا نع فلتخُي
 .ةيفارلا اهبيلاسأ ىلعو «ةغللا

 هلوق لثم نم ميركلا نآرقلا تايانكب نأشلا انه ىف دهشتسي ىبلاعشلا ثبلي الو
 اك ...» :ىلاعت هلوقو . . .[ءاسنلا] « 4222 ... طئاقْلا َنَم مُكَم دحأ ءاَج وأ ... » :ىلاعت
 يف يشميو ماعّطلا لكأي لوسرلا اذهل ام ...> :هلوقو ء[ةدئاملا] 44222 ... ماعْطلا نالكأي
 تاياثكلا هذه لكبو .26...ثدحلا نع ةيانك وه امنإ [نافرفلا] 4422 ...قاوسألا

 .153ص («ةيفوصلا تاحالطصا «ىناشاقلا قاررلا دبع نيدلا لامك (1)

 ةبانكلا» باتك مجارو ؛«هناويدب هيلع رثعأ ملو «ساون ىبال بسني تيبلاو .67ص :سبرعتلاو ةيانكلا (2)

 :؛ءاغلبللا تاراشإو ءابدالا تايانتك نم بختنملا لاقو ؛«23ص (:يىناجرسلا تايانكو :«67ص (؛؟صضيرعتلاو

 :ساون وبأ لاق ؛طشلا نم داطصي نالف :ذيخفتلا نع ةيانكلا ىف نولوقي» :23ص

 لحاسلا ىف هللا قرر بلطأ ىننكلو رحبلا بكرأ ال
 .73ص «ضيرعتلاو ةيانككلا (3)

 .79ص «برعلا دنع ىجهنملا دقنلا (4)

 .83ص «ضيرعتلاو ةيانكلا (5)

 .83ص «ضيرعتلاو ةيانكلا (6)



 نيبو مهنيب فالتخا ىلع لدي قرف اهيلع مهتاقيلعت ىف دجوي الو ؛نورخاتملا دهشتسا
 نيذلا نييغالبلا ءامدق نم ريثك نأش هنأش ؛ميسقنلاب هثارتكا مدع مهللا «ىبلاعتلا

 «تاميسقتلا هذه نم ءىش مهناهذأب فوطي نأ نود اهلمكاب اّبتكك ةيانكلا ىف نومّنصي»
 ىتلا ضارغالا ىه بابسالا كلت لعلو .(1!« . . .ةيانكلا نفب قلعتت اًبابسأ نوركذي امنإو
 . ةيانكلا ٌغاصْن اهلجأ نم

 ءزربملاو ؛ءالخلاو حارملايو .ناتبلا وهو ٠«شحلاب :ةجاحلا ءاضف ناكم نع ىنكيو

 هب عتمتت ام ىلع لديو .عسوتلا هيف عقي ىتعم وهو .(2)ةاضيماو اضوتملاو .بهذملاو
 ء ليثملا ردان ىوغل ءارثأ نم .ةيبزغلا

 ىف ليف ةروصلا هوشم ؛ةقلخلا حيبق . ..ناك اذإ» :مهلوق داوسلاو حبقلا تايانك نمو

 ليثمتلا ليبق نم ةيانك ىهو .«3)اهيف رثكن دورفلا نال ؛نميلاب تابارق هل :هنع ةيانكلا

 .هريثيو ىّقلتملا نهذ غدغدي ىذلا ءاحيإلاب ةرخار
 همْلَك اذإ شورطالا ىولعلا رصانلا ناكو» :لاشملا اذه دربلاو لقشلا تايانك نمو

 نع ىنكي ؛!كحورب ام ىنذاب َنإف ؛كّتوص مفرا ءاذه اي :هل لاق هعمسي ملف ناسنإلا
 راجيإ ىف ملكتلا ضرغ نع تربسعو ءاًنسح اًمقوم تعفو ةيانك ىهو ,(4):لقنلا
 . راصتخاو

 حاضولاب هنع ىنكف ؛صربأ ةميلج ناك» :لثم نم صرسبلا نع ةيانكلا تعفو امبرو
 : ضايبلاب هنع ةيانكلا ىف ءانبح نبا لاقو .شربألاو

 (51قلب اهبارقأ ىف ميماهللا نإ ةصقنم ىف اًضايب نيسحت ال
 ءحضولا ديج :اولاق ٠... :نالوحلاو نايمعلاو ناجرعلاو ناصربلا ىف ظحاجلا لاقو

 :رخآ عضوم ىف لافو .26:. . . صربلا نع ةيانك ضايبلاو «صضايبلا نبع ةيانك حضولاو

 .87ص «ضيرعتلاو ةباتكلا (2) . 626 ص «ةينايلا ةروصلار نآرقلا (1)

 .91ص ؛:قباسلا ردصملا (3)

 .93 ص «قباسلا ردصملا (4)

 هيبأ ىلع بلغ بقل ءانبحو ءورمع نب ريبج وهو ءانبح نب ةريغملل تيبلاو .99صص .ضيرعتلاو ةيانكلا (5)

 ىف ءانبح نبال نيتيب ىناث ءاج تيبلاو ؛ةيومالا ةلودلا ءارمعش نم ىمالسإ رعاش وهو «هنطب ىف مرو ببسب
 رعشلاو .581 فراعملاو ؛64 :4 رابخألا نويعو .25 ناجرمعلاو ناصربلاو ,165 .164 .5 ناريحلا

 :91 ,13 ىناغالاو .337 5 ديرفلا دقعلا ىف ادرفم ءاجرو .233 .2 ىلامالا .406 .1] ءارعشلاو

 «فلتخملاو فلتؤملا ىف ىدمآلا لاقو .99 ص .ضيرعتلاو ةيانكلا عجار . . .293 ؛2 :3 ءابدألا تارضاحمو

 .«ناح دايج رامشأ هلو ؛ةرفص ىبأ نب بلهملا لاجر نم ناكو «نسحم رعاش ةريغملاو» : 149 ص

 .66ص ء.نالوحلاو نايمعلاو ناجرعلاو ناصربلا (6)
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 كلذ لكبو ؛عفرمو علومو ميقبو عقبمو عقبأو طفرأو رشفأو شربأ :صربألل ليق امبرو»
 . (1)هرعشلا ءاج

 اهباحيعا عم تفطللا ءاودالا نم هريغ وأ ءادلا اذه نع ةيانكلا نم ضرغلا نأ ودبيو

 مهنأ وأ ةلزعلاب ساسحإ مهباتني ال ىتح ١ عمتجملا طاسرأ ىف مهتاهاعب ريهشتلا مدعب

 نع ىنكيو ...بوجحملاب ىمعالا نع ىنكي» كلذلو ؛صاخشالا نم مهريغك اوسيل
 ههجوب نم نعو ؛بكوكملاو ىبكوكلاب ضايب ةتكن هنيع ىف ىذلا نعو ؛معتمملاب روعالا
 لاوحاللا انل روصت ةماه ةقيثو «ضيرعتلاو ةيانكلا» باتك نإف كلذبو .22):بطغملاب رثا
 ةشئاع لوقت ؛هخيرات نم ةرتف ىف ىمالسؤلا عمتجملا اهيلع ناك ىتلا ةيفاقثلاو ةيعامتجالا

 ىف ةيقالخالاو ةيفاقثلاو ةيسايسلا ةايحلل ةروص هلاثمأو باتكلا اذنه ربتعيو» :ديرف نيسح

 .77«ىمالسإلا انخيرات نم ةبقح

 ةيانكلا لثم ؛«نييبتلاو نايبلا» ىف ظحابجلا اهدروأ ىتلا تايانكلا ضعب باتكلا ىفو

 : لثم ؛سانلا طاسوأ ىف -ودبي ام ىلع- اًعئاش ناك اهضعبو .دصتقم اب (47ليخبلا نع
 .:رعاشلا لاق ؛ردقلا ىقن نالفو سه هن نالف

 (50ليدانملا لسغ الو رودقلا خبط مهؤامإ وكشتالا خباطملا ضيب

 ةيكولسلا تافرصتلا ضعبب لص اهيلع سانلا سوفن تلبج ىتلا ضارمالا هذهلو

 نمل نولوقي داع لهاو داملإلاو .6«فرصني ال هتعن» ب هنع 'ىنكيو «سيملاك ؛ىرخالا

 امهل ىنيدلا ا و ةئيبلاف ؛66!«مالسإلا رسج ربع دف هنأ نونعي ءربع دق ”نالف :دحلا

 .ةلثمالا هله ىف ودبي امك تايانكلا ضعب ىف امهريثأت

 نالف رعش» :مهلوقب ريثأتلاو ةفطاعلا نم ىلاخلا وهو ءدرابلا رعشلا نع ةيانكلا مقتو
 ىف رثبلا ءامك نكلو معن :لاق .ءاملاك نالف رعش : ىربطلا ذاتسألل ليقو «فيسلا ةلآ نم

 ىلإ رقتفت اهنوكل ؛ةماعلا نيب ىرجت ىتلا تارواحملا ىلإ برقأ تايانك ىهو .(76فيصلا
 .ةلازجو ةسالس نم ةعيفرلا بيلاسألا عبطي ام

 .74ص .نالوحلاو نايمعلاو ناجرعلاو ناصربلا (1)

 .101ص «؛ضيرعتلاو ةيانكلا (2)

 .12ص .قبالا ردصملا (3)

 .103ص ؛قباسلا ريصملا (4)

 ىنعملا لعلو «نيعم رعاشل هبنب ملو «280ص «ةفالبلا رهاوجب درو تيبلا . !03 ص .صفيرعتلاو ةيانكلا (5)

 « . . .ًاليخب ناك اذإ :خبطملا ضيبأ وه لاقير) 549 ؛1 طبسولا مججعملا لاق ءارئاس ًالثم راص

 .112 :107ص «ضيرعتلاو ةيانكلا (6)

 . 119 .118ص .ضيرعتلاو ةيانكلا (7)



 ةفيلخ نالف» :مهلوق لثم ؛تايانكلا ضعب ىف امهرود ىخيراتلاو ىنيدلا سحللو
 ةروس ءارق نم نالفو . . .ةيدكلا ىف دالبلل اًباوج .ءرافسالا ىف ًالاوج ناك اذإ .رضخلا
 نسحا اهنال ؛عماوجلاو عماجملاو قاوسالا ىف اهتءارق نم نورثكتسي لاؤلا نال ؛ فسوي

 ىف ديزي امم ىنآرقلا صصقلا ماهلتساو «ىنامملا سابتسفا مت ثيحب .(1!«. . . صصقلا

 . (2)نيعماسلا ىف ةيانكلا ريثأت

 لثس» :-بابلا اذه هب متخ ام رخآ وهو- ةئيندلا تاعانصلاو عنصلا نع ةيانكلا نمو

 وه اذإف «جّوَرَف ؛ةنعطلا ذفان ةسلجلا نيل هنإ :لاقف ءٌةأرما بطخ لجر نع ىبعشلا

 .نيرخآلاب ردنتلا ةراثإ دصق ؛ةفارطلا هيلع بلغت برض وهو .23):طايخ

 «توملاو ربكلاو بيشلاو ضرملا نع ةيانكلا ىلإ سماخلا بابلا ىف ىبلاعشلا ضرع
 ام هل ضرع «ءهتياكشل مركلا ىكتشا :هدرع تباصأ ةرتف هل تضرع : مهلوق» :كلذ نم

 نونكي سانلاف ؛(4):. . .اًبضغ ال اًبدأو ءاريكن ال ًريكذتو ءاصيفنت ال اًصيحمت هللا هلعجي
 ؛ضيرملاب ملأ ام عامس نم نورخآلا ىذأتي ال ىتحو .«بئاصملل ءافخإ تالاحلا هذه نع

 . حيرصتلا نم لضفأ ذئدنع ًةيانكلا نوكتف
 لبقا» :مهلوق توملا ةفراشمو ربكلاو ةخوخيشلاو لاهتكالاو بيشلا طخ تايانك نمو

 لوق هلك اذه نم نسحأو . . .هكسم ىلع (روفاك رهدلا دي ترذ ؛هبابش نصغ رون هليل
 . (5)[رطاف] « 222 ... ريذنلا مكءاجو ... » : لجو زع هللا

 لك دقف َديَعِب هب سمت ام ءارج اهل حيورتو ءسوفنلل ةحارإ هوركملا نع ةينكتلا ىفو
 .قعقمعلا بارغلابو «قلبألا مهدالاب لدبتسا» :مهلوقب لاهتكالا نع نونكيو ءزيزع

 ربكلاو ةخوستلا نع هيانكلا نمو 26606. . .ابصلا ةريغ ضفن .رهدلا ماجلب صضاترا

 ناغ رعبا بح دال ,ةيلاحلا مايالا ثحص دق سلا هب تهانت :ثتوملا ةفراشمو

 27. . .ماقملا راد ىلع فرشأو «عادولا ةينث ىلع فقوو «ةايحلا لحاس غلب دق ءرصقلا

 . 122ص :ضيرعتلاو ةيانكلا (1)

 نع ىنكي ؛نيدلاولاو نيديلاب الإ حزمأ ال انأ :لوقي نافه وبأ ناك» : ىبلاعللا اهفاس ىتلا ةلثمالا نمو (2)

 .127ص ؛سشيرعتلاو ةيانكلا «متشلاو عفصلا

 . 129 ص ؛«ضيرعتلاو ةبانكلا (3)

 . 133ص .سفيرعتلاو ةيانكلا (4)

 .135ص «قياسلا ردصملا (5)

 .دوسأ :ةمهد -مهد مهدألا «نوللا ىف ضايبو داوس قلبلا : ىلبالا «.137ص «قباسلا ردصملا (6)

 . 137ص «ضيرعتلاو ةبانكلا (7)
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 ىلعو ةيبرعلا ءارث ىلع لدي ام كلذ ىفو «تايانكلا نم اهبساني ام ةلحرم لكلف

 . ةفلتخملا ىناعملا لثمت ىلع اهتردق
 ىلإ هللا هلقن ؛هراوجب هللا هدعسأ ءهب هللا رئاتسا» :لاقيف «ثوملا نع ةيانكلا مقتو

 .دقرملو ء.عجضملاو «ةبرتلاب ربقلا نع نونكي ام رثكآو . . .هنارفغ لحمو هناوضر راد
 . حيرصتلا نم ةبيرف تايانك ىهو .(12ءدهشملاو

 نم ضرالا ىقسو ؛رانلا رح لبق لصانملا رحب ىلص» :مهلوف لتقلا نع ةيانكلا نمو
 :لجو زع هللا لوق هلك اذه نم نسحاو ...ةايحلا درب مدع «لباوو لطب همد

 .22)«هلتف ىأ ؛[صصقلا] 4 4222 ... هيلع ئنعقف ئموم هركوف... )
 ءاهنم دروي ام عيمج ىف ىبلاعتلا ىدل ىلعألا لثملا ىه نآرقلا تايانك نإف كلذبو

 فلتخم ةحاصفلاو ةغالبلا لمأ هنم يعفي لظ نآرفقلا نإف !كلذ ىف لادج الو

 . بيلاسألا

 نآرقلا ىناسعم اهيف سبا دقو «ةمعطالا نع تايانكلا دمت سداسلا بابلا ىفو ©
 نيتفحتلا 78 :لاقو ؛ماعطلا هيلع ضرعف هل قيدص ىلإ ىبعشلا لخد: :اهنمو ؛ميركلا

 .ةعاسلا اهب ىدهعف ميهاربإ ةفحت امأ :لاقف ؟ميهاربإ ةفحن مأ ميرمأ ةفحم ؟كيلإ بحأ

 :مالسلاو ةالملا هيلع هتصق ىف نال ؛محللا نع ىنك امثإو تنطر ةلنع هيلإ جرخأف

 ىف نال ؛بطرلا نع ميرم ةفحتب ىنكو ؛[دوه] 4 435) دينح لجعب ءاج نأ ثبل امف ...)

 رخآ رهظم وهو :(3/[ميرم] 42 يم ار كن طا خلا عجب كن يخول :اهتصق
 ىف تسرغنا ىتلا هصصقيو باتكلاب قلعتلا نع فشكي نآرقلا ىناعم سابتقا رهاظم نم
 .اهحربت داكت الف ءنيملسملا روعش

 ءديهشلا نب ديهشلا :لمحلل مهلوقك .ةمعطالا فلتخم نع تايانك ةيفوصللو
 .(4). . . :ركسلاب ررآللو ءريخلا ةمئاغ :جذولافللو ءءادهشلا روبق :فئاطقللو

 اهلعل ةينيد تالالد نم هلمحتو تاملكلا هيلإ زمرت ام ىلع دمتعت ةيفوصلا نأ حضتيو

 .اهل قورت ىتلا ةيوازلا نم اهتلوأو ميركلا نآرقلا نم اهتسبتقا
 قورع دصفيو ءدينقانعلا مد موري نالفا :مهلوق ىهالملاو بارشلا نع تايانكلا نمو

 اهيف قيضي الو .لوقلا اهيف اهيف عستب تالامعتسا ىهو , 6)«ناوخإلا دوقع مظنيو «ناندلا

 .19ص .ءضيرعتلاو ةيانكلا (1)

 .141ص ءضيرعتلار ةيانكلا (2)

 .143ص «:قباسلا ريبصملا (3)

 . 145ص .ضيرعتلاو ةيانكلا (4)
 .187ص ؛:قباسلا رفصملا (5)



 .حيرصتلا ةجاجف نع ىنغي ام ءاحيإلا نم اهيفو «ريبعتلا لاجم
 -بيترتلا ةفلتخم ضيرعتلاو ةيانكلا نم ىتش نونف ىف وهو - عباسلا بابلا امأو

 :اهفقاس ىتلا ةلثمالا نمو ءهظفل نم ريطتي امعو ؛ةوشرلاو ديبقتلا نع تابانك دجنف

 كلم نعو «ةرامملاب ةكلهملا نعو ءريصبلاب ىمعألا نععو ؛ميلسلاب غيدللا نع ىنكيو»

 , !):ىيحي ىبأب توملا
 .لؤافتلل انه ىهو .(2)دادضالاب ةغللا ءاملع هيمسي ام عم لخادتي فنصلا اذهو

 نع مهتاياك فئاطل نمو» :ىبعشلا لاق ؛ندبلا ةمرم نع تايانكلا نوكن دفو
 عونلا اذه عضي نأ ىبلاعتلاب يرَح ناكو .23)«جلاعتلاب ئقلا نعو .غارفتسالاب لاهسإلا

 .هب ههابتشال سماخلا بابلا ىف ضرملا نع ةيانكلاب هامساام نمض

 لخد# :اهتلثمأ نمو «نسحلا حيبقت ىف نوكتو «تايانكلا دض تايانكلا 2 دقو

 ىنقساو «هقنع عطقاو ههجو دوس مهللا :لاقف ؛مرصحلا ىلإ رظنف ءاَمْرَك ءافرظلا ضعب
 ناك امو ىسابعلا رصعلا ىف ةيعامتجالا ةايحلا روصت تايانكلا هذهو .(4):همد نم

 ىرسخالا ممالا عم جازتمالا لعفب ىرشتسي ناك ىذلا ةديقعلا فعض نم اهدوسي

 عمجملا ىلع ةليخد تاداع نم هنع مجني امو .تافاقثلا فلتخم ىلع حاتفنالاو

 . ىمالسإلا
 هتيحلب نمل نولوقيف ؛نساحملاب ةيحللا نع نونكي» ذإ ؛ةذاش تايانك دادغب لهالو

 ال ام هيلع هللا طّلس :نولوقيف ؛هنوداعي نم ىلع نوعديو . كنساحم ىلع كادي :ةاذق

 نونف ىف» لصف دقعب هباتك متخي نأ لضف ىبلاعثلا نأ ودبيو .(5)«عبسلا نونعي ؛رتجي
 ىف يضيرعتلا لمعتست برعلا» :لاق ؛هل ةيريبعتلا ةميقلا اًئيبم .«تاضيرعتلا نم ىتش

 نوبيعيو .حيرصتلاو فشكلا نم نسحأو فطلأ وه هجوب اهتدارإ غلبتف ءاريثك اهمالك

 .اًبلث الإ ضيرعتلا نسحي ال نالف :نولوقيو ءهجو لك ىف فشاكي ناك اذإ لجرلا

 .157 ؛155 ؛154ص .ضيرعتلاو ةبانكلا (1)

 نأ ءامسالا ىف برعلا نتس نم :ةغللا هقف ىف سراف نبا لوق ركذو «كرتشملا نم عون وه» : ىطوبسلا لاق (2)

 .387 ١1 رهزملا «. . . ضيبالل نوجلاو ءدوسألل نوحلا وحن ؛دحاو مساب نيداضتملا اومسي

 .659ص .ءضيرعتلاو ةيانكلا (3)

 . 163 ص «قبالا ردصملا (4)

 .165ص «قبالا ردصملا (5)



 ءاسنلا ةّيطخ نم هب متضرع اًمهف ْمُكيَلَع حانج الو :لاقف (زئاج ءاسنلا ةبطخ ىف هللا هلعج دقو
 .210«حيرصتلا زجُي ملو ء[ةرقبلا] 4 029 ... مُكسْفنأ يف مسار

 رم هنأ ىظ ىفو «ةيانكلا نيبو هنيب احضاو اًفرف عضي داكي ال ىبلاعثلا نأ نيبلا نمو

 ىف ضيرعتلاو ةيانكلا نيب قرفلا ىلع ىبلاعثلا صني ملو» .نوسرادلا هبف فلتخي ال
 صوصن نم ىهو (2)امهنم لكب ةصاخ ةلئما درفأ هنأ الإ ء.ةددحم ةيرظن ةدعاف

 نم وهو - ىلاعت هلوق ىف سابع نبا نع ىور ام اهنم ؛برعلا مالكو ميركلا نآرقلا
 نم اهنكلو «ءسني مل :لاق ؛[فهكلا] 2«4«4) ... تين اَمب ينذخاؤت ال... ) : - ضيرعتلا

 :لاق هنكلو ءاّيذاك نوكيف تيسن ىنإ لقي مل هنأ سابع نبا دارأو «مالكلا ضيراعم
 . (3)ءَضيرعت نايسنلا همهوأف [فهكلا] 4 22 .. . تيسن امب ينالخاؤت ال .. ١.

 عوضوم ىف انيلإ لصي لقتسم باتك لوأ» «ضيرسعتلاو ةيانكلا)» باتك ربعي

 دنع ترهظ ىتلا ميسقستلا ة ةركفب هفلؤم هيف ىنعي الأ حجرملا نم ناكو .(6)4ةبانكلا

 «ىبرعلا نايبلا روص نم اهريغو ةيانكلا نيب ةقرفتلاو ةعارقلا عضو وأ نييغالبلا ٍىرخأتم

 هفاقنو ةيفرعم ةيفلخ ىلإ دنتب دودحلا نسو تافيرعتلا | عضو ناي ؛كلذ ىف هرذع هلو

 عضوو ميهافملا ”ةرولب ىف اهلك رفاضتت ثيحب .قطنملاو ةفسلفلا اهنإ اهنع لاقي ام لفأ
 . يدع اوغلا 0

 ةينايب روص نم هيف ءاج ام لكب ىبلاعتلا ىدل ىلعالا لثملا وه ىنآرقلا صنلا ربتعُي

 ؛قالطإلا ىلع ىوغلو ىنايب ردصم مهأ اًفيأ وه نآرقلا نأ كش الو «ءةيانكلا اهنفو

 طسبو راجيإ نم اهيف امل ؛ ىبلاعتلا لاق اذهبو .راجعإلا رهاظم نم ارهظم هتايانك ربتعتن

 . ءاخيإو
 هرعش برعلا مالك -هانركذ ام بناج ىلإ- ؟«ضيرعتلاو ةيانكلا» باتك رداصم مها نإ

 .هثدحمو هميدق ىبرعلا بدالا ىلع عساو عالطا لدي امب ؛هتلثمأ نم رثكأ دقو ؛هرثنو

 فقن ىسرافلا بدالاو ىبرعلا بدألا نيب ريثأتلاو رثاتلا روص نفع باتكلا ىف ودبتو

 لزغلاك ؛رشنلاو رعشلا ةلثمآ ضعب اهب تءاجج ىتلا ةطرفُْلا ةيحابإلا ةعزنلا ىف اهيلع
 لوصف ضعبو .هب دهع ىبرعلا بدالل نكي مل ىسنج ذوذش نم هعبشي امو ركاملاب

 . كلذل " ضرعم باتكلا

 وهو .ىسرافلا بدالا ىف اضيأ ىه امئثإو ؛اهدحو ةيبرعلا ىلع اًفْفَو تسيل ًةيانكلاو

 ةغالبلا نأو ةصاخ .ىصقتلاو ثحبلا نم ديزم ىلإ جاتحي :«ىبلاعثلا هنع فشك بناج

 زجرلا :هنأشب لاقو :«نآرقلا لكشم ليوات» باتكب 363 ص ةيشاحب درو .167ص .ضيرعتلاو ةيانكلا (1)
 .«بوسنم ريغ 234 «؛1 ناسللا ىف

 .69 ص «قيفحتلا ةمدقم . ىفيرعتلاو ةبانكلا (2)

 .671ص ه:نيقحتلا ةمدقم .قباسلا رئصملا (4) .168ص «:قباللا ردصملا (3)
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 ةيانكلا اهنمو :ةينايبلا تاحلطصملا نم ريثكل اهسابتقا ىف ةيبرعلا ةغالبلل ةنيدَم ةيسرافلا
 ضيرعتلاو

 وهو «(ةنيدملاو دادغبك ؛ةراصمألا لهأو ةماعلا تايانك» ب هامسأ ام تايانكلا نمو

 .هيلع لاحأو رصملا نع نابأ لمعتسا اذإ ثيحب «ةئيب لكب صتخي نول

 نآرقلا نم ةدمتسم اًضيأ ىهو ء«حالطصالا بسحب ليوأتلا اهيف عقي تايانك ةيفوصللو

 امب ىئآرقلا صنلا عم لماعتلا ىف لحنلاو للملا لهأ بولسا ىلع اهيف نورجُي ميركلا
 : مهنا دقتعم عم ىشامتي

 ام ءاحيإلا نم لمحتف ؛(!)داضتلا وهو «ةيبرعلا صئاصخ ضعب عم ةيانكلا لخادتتو

 هلؤاست تراثأ ىّقلتملا نهذ ىلإ تهجوت اذإ ىهف .حيرصتلا نم ةبيرقلا ةيانكلا هلمحت ال

 . ةبعشتم تاللالد لمحبي ىنعملا حبصأو ءهركف نم تنكمتر هلوضفو

 نم ريثكل هدقن ىفو .ةلثمالاو ”دهاوشلل هرايتخا ىف هقوذ ىلع الوعُم ناك ىبلاعثلاو
 هعفدت ةيوق ةفخش -كلذ بناج ىلإ- هل تناكو «تايانكلا نم اهقاس ىتلا جذامنلا

 ىلإ وعدت ةرورضلا ىأر املك هريغ ىلع ضرتعيف ؛نايحالا ضعب ىف هولدب ىلدي نأ ىلإ
 . كلذ

 نيتملكلا نيب عمجلاب متيو «ىنعملا ةيوقت هتيامغ ىبولسأ رهظم وهو ؛(00605ةكاع حلطصم هلباقي داضتلا (1)
 :راجح فاروج لاق «نافلتخم ناينعم امهل

 '“]ع تمواتةمأاع تأ انقهع ؟ةعانتع 0ع 5090164 وادنأ ©«0ةكاقتع قف «2مأاوالع# لقققق 165 01560انكتق 4عاناخ

 رتماك لع وعوق مقاتشأكع, قالأ 5ع 20111 76عأ1م70006136111 عت 8! عانت" 1موعوطع 81. ةززقن, 81-

 اك لع 1800 ءانمر آم 21 16ءعطععال, ةءأمقااء.
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 يناثلا لصفلا

 سداسلاو سماخلا نيذرقلا نابإ نييغالبلا دوهج
 ةفلتخم عضاوم يف ةيانكلا (ه 456 ت) يناوريقلا قيشر نب نمحلا يلع وبأ لوانت

 نم ةلثمالا اهل برضو ءراجملا باب يف هيبشتلا لثم اهكلس دقو «ةدمعلا» هباتك نم
 لجو زع هلوف لثم يف ةيانكلا كلذكو» :لاق ؛فيرشلا يوبنلا ثيدحلاو ميركلا نآرقلا

 ةيانك [ةدئاملا] « 422 ... ماعّطلا نالكأي انك... » مالسلا امهيلع ميرمو ىسيع نع ؟رابخإ
 امهيلع هللا ىلص ءاوحو مدآ نع ةياكح ىلاعت هلوقو .ناسنإلا ةجاح نم هنع نوكي امع
 ناك داحل ب يبنلا لوقو .عامجلا نع ةيانك ء[فارعالا] « 29 ... اهاثفت املف ...)

 . (1)«اذه نم رثكأ ىلإ نهمئازع فعمغل ءاسنلا نع ةيانك 'ريراوقلاو كايإ» هب ودحي
 61 ل لل اوكا وعول ل وا

 اهلعجي ةيانكلل اًميرعت عضو قيشر نبا نأ مغر ةراعتسالا وأ هيبشتلا لثم هلئم زاجملا
 ةلأسملا تانش عمجت ةوطخ اطخ نكي نإو ؛يبرعلا نايبلا روص نم اهريغ نع زيمتت

 .حلطصملا كلذ تحت اهلك يوضنت اهلعجي كلس يف هلاثمأو هدهاوش مظن هنأ وأ ةينايبلا

 . فينصتلاو عمج ا «ةراشإلا بابا يف اهعرو يتلا لاثمألا يف هدهج دعتي ملف

 : يه ؛اعاونأ ةراشإلل لعجي قيشر نباو

 نحللاو زغللاو ةحمللاو زمرلاو ليثمتلاو ةيانكلاو حيولتلاو ضيرعتلاو ءاميإلاو ميخفتلا

 اهتلمأت اذإف .22)رواجتلا هنومسي موقو ؛عيبتتلاو ةيروتلاو فذحلاو ةيمعتلاو ةاجاحملا وهو
 ةيانكلا يف ةلخاد عاونالا هذه نأ فورعملاو» «نيرغأتملا تايانك نم اهنم اًضعب تدجو

 زصرو حيولتو ضيرسعت ىلإ توافنت ةيانكلا نإ نولوقب مهف «نيرخأتملا سيياقمب
 لك قيشر نبا بلس امدنع ةقيقحلل (دعابم نوخيش دومحم نوكي امبرو (6)3 . . .ءاميزو
 مل قيشر نبا نإ نانئمطا يف لوقن نأ عيطتسن» :لاق امدنع يئانكلا بولسالا يف لضف

 فلتخاو ءاملعلا نم هقبس نم اطخ مسرت دقلف هركذي اديدج ىيئانكلا بولسأالل مدقي
 نأ يف نمكتف ةراشإلا بابو زاجملا باب نيب ةعماجلا تالصلا امأف :24)«ةيمستلا يف مهعم

 ؛ريدقت لقأ ىلع قيشر نبا موهفم بسحب زاجملا تحت رخآلا وه يوضني ةراشإلا باب
 اضيأ يهو ؛ةيراشإ ةيئانك اعاونأ زمرلاو حيولتلاو ضيرعتلاو ةيانكلا اندجو كلذلو

 هلعجت وأ همعدت ةيجهنم تارربم ىلإ دنتسي ال لعتفم عيزوتلا اذه نأكو ءةيزاجم
 . اغاستسم

 .اهدعب امو 302 :1 ةنمعلا (2) .268 ؛1 ةنمعلا (1)

 .403 ص ؛مولعلا حاتفم .«153 ص :ةيتايب تاحلطصم «؛بلتلا ديسلا ديمحلا دبع دبع ميعاربإ (3)

 .12 ص «يئاتكلا بولسالا (4)
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 ةيانكلا نيب طيلختلاب قيشئر نبا يمر ىلإ نيثحابلا تعفد ةجرد ىلإ همهف ئسأ دفو
 .21)؛ . . .ةفلتخم ةقرفتم باوبأ يف اهيلإ راشأف «ىرخالا ةيغالبلا بيلاسالا نيبو»

 ةراشإلا نأ انقيأ ىتمف ؛ريغ ال حلطصملا ةلالد يف ودبي فالتخالا هجو نأ يبأر يفو

 اًئيه اطلخ ودي ام حبصأ ةراشإ وأ زاجم ةيانكلا نأو ءزاجملا نم ةبعش ىرخالا يه
 . ةياغلل

 ؛داك وأ اهب وه حرص دقو ةيانكلا يف هريغ ءارآل قيشر نبا ةيعابتا يفنن ال اننإ
 ,(2©مهدحا اًقنآ هتركذ يذلا اذه ءهجوأ ةثالث ىلع ةبانكلا :هريغو دربملا لاق» :هلوقك

 لوقك ؛سيسخلا ظفللا نع ةبغرلا :ثلاثلاو ءاهحرش مدَقَت يتلا ةيطغتلاو ةيمعتلا : يناثلاو
 نع ةيانك ركذ اميف اهنإف [تلصف] 4422 ... انيلع مئدهش مل مهدولجل اولافو »8 : لجو زع هللا
 هبلسي مسرتلا كلذ نكي ملو ؛23)«ريثك ءاحصفلا مالك يفو نآرسقلا يف هلئمو ؛ جورفلا
 عبات» :وه اذإف .ودبي ام ىلع ةيانكلا ماسقأ دعتي مل هنأل ؛هدهج نم للقي وأ هتبصخش

 باب يف عضوم نم رثكأ يف ترهظ هتلاصأ نإف 4و ىطخخ ةيانكلل همهف يف

 .ةراشإلا

 : لَو هللا لوسرل ريهز نب بعك لوفك ؛ضيرعتلا» اهعاونأ نم لعج دقو
 (5)«اولوز :اوملسأ امل ةكم نطبب مهلئاق لاق شيرف نم ةيتف يف

 هللا لوسرب :ليقو ءامهنع هللا يضر ركب يباب :ليقو -باطخلا نب رمعب ضرصعف
 : لاق مث ءحدم ضيرعت -وكي

 ليبانتلا دوسلا درع اذإ برَض مهمصعي رهزلا لامجلا يشم نوشمي

 مل :نورجاهملا لاقو ءراصنالا تبضغف تبضغف ءراصنالاب تيبلا اذه يف صرع هنإ ليقف

 :اهيف لوقي تايبآ يف مهحدمب حرص ىتح . مهتممذ ذإ انحدمت

 . 152 ص «ةيلامجلاو ةيفرعملا داعبألا ؛ةيانكلاو لسرملا راجملا (1)

 .292 :(2 لماكلا «ةينكلا تقتشا هنمو «ميظمتلاو ميخفلا ره» (2)

 .313 «.1 ةدمعلا (3)

 .96 ص «ىنعملا وحنو توصلا وحن (4)

 :يهو ؛ىرعخأ ةياور لوالا تيبلل (5)

 اولور اوملسأ امل ةكم نطبب مهلئاق لاف شيرف نم ةبصع يف
 9و هللا لوسر مهعمو نيرجاهملا حدم يف اهدشنأ يتلا هتديصق نم ناتيبلاو ؛41 ص هريهر نب بعك ناويد
 :اهعلطم

 لوبكم زجي مل اهرثإ ميثم 2لوبتم مويلا يبلقف داعس تناب
 .26 ص ءهريهز نب بمك ناويد عجار
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 (1!"راصنالا يح اص نم بنقم يف لزي الف ةايحلا مرك هرس نم

 » :هلوقك ءاهضعبب هباجعإ ءادبإ نم لاخ ضيرعتلا ةلثمال هضرع نكي ملو

 ايرتا تبا لإ كد :لجو زع هللا لوق مالكلا عيمج نع لجي امم ضيرعتلا لضفأ

 :لاق هنال ؛لهج وبأ وهو ءهلوقي وأ اذه هل لاقي ناك يذلا يأ «[ناخدلا] « 4552 مِرَكْلا

 ىنعم ىلع كلذ لب :ليقو .مركأ الو يم رعأ - ةكم ينعي - اهيلبج نيب ام
 .(6)2هب ءازهتسالا

 نيبتيو «نيعماسلا سفنأ ىلع ضيرعتلا عقوب هساسحإو هقوذ ىلإ كلذب مكتحي وهف
 .ةيرخسلاو مذلل وأ حدملل ناكأ ةياهنلا يف

 - لبقم نبا لوقب ًالثم امهل برضيو «ليثمتلاو ةيانكلا نع هثيدح يتأي مث
 : لاقف ؛«كلذ يف ةرم هل ليقف ؛ءملسم وهو ةيلهاجلا لهأ يكبي - نيدلا يف اًيفاج

 اريمحو كع داور اهدار دقو اهلهأو رايدلا يكبأ ال يلامو
 ارييط مث انناطعأ يف عقوف بناج لك نم بابحألا اطق ءاجو
 ليثمتلل ةفدارم ةيانكلا نوكت كلذبو (3):ىرت امك لّثمو ءمالسإلا هثدحأ امع ىنكف

 تاراشإلا عاونأ نم امهو ءادحاو اعونامهدعي...٠ هنال ؛امهنيب قرف الف

 ,6)4(2. . .هدنع

 امأو» :هلوق كلذ ىلع لدي ؛ةيمستلا تفلتخا نإو ةيانكلا اضيأ يهف ةيروتلا امأو

 ام وأ ةرهم وأ ةقان وأ ةضيب وأ ةاش وأ ةرجشب ةيانك يه امئإف برعلا راعشأ يف ةيروتلا

 :سلع نب بيسملا لوقك ؛كلذ لكاش
 نو باآلاو ردسلا هرصنيل مهيعاد ضرألا رجش اعد

 عمسن ملو ٠«لقأو فلآ :بنقملا :ورمع وبا لاق» ءريهر نب بمك ناويدب درو تيبلاو .304 .1 ةدمعلا (1)

 لوقب ورمع وبأ جتحاو .لقأو رثكأ نيثالثلا وحن سراوفلا نم ةعامسجلا مه :يعمصالا لاقو .نيعبرأو نيثال
 : يدعجلا

 بنقي وأ بتكي فلاب
 ناحح :ليقو ءهللا دبع نب سيق وه :يدعجلا ةغبانلاو .«43 ص «ريهز نب بعك ناويد مجار» ممجي : بتكي

 .73 :3 برآألا ةياهن عجار رثكأ ليقو ءةنس ةئامو نيرشع شاع «هللا دبع نب سيق نب
 .304 «1 ةدمعلا (2)

 امك لثمو مالسإلا هئثدحأ امع ىنكف» :قيشر نبا لاق ؛ةدمعلاب ادرو ناتيبلاو ,305 1 بالا ردصملا (3)
 .305 «؛1 ةئنمعلا «ىرت

 .229 ص ؛ يبرعلا نايبلا (4)

 ربثك ؛ةيتوتلا ةليصفلا نم ؛اذج ميظع رجش :باثألا .ردس (ج) ةردس :هتدحاو «قبنلا رجش :ردسلا (5)

 .رولجلا هعورف نم ىلدتيو ٠ عورفلا
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 كوشلاب نالف ءاجج :روثنملا مالكلا يف نولوقي مهو ءسانلا نع رجشلاب ىنكف
 : يسبعلا ةرتنع لاقو «ميظع شيجب ءاج اذإ «رجشلاو

 مرحت مل اهتيلو يلع تمرح هل َْتَْلَح نا صنق ام ةاش اي
 ىلع اهمرح كلذلف ؛ةيراج تناك لب :ليقو ءاهاوهي ناكو «هيبأ ةأرما ركذ امنإو

 1 :هلوق كلذكو ءهسفن

 (!)يمترم وه نمل ةنكمم ةاشلاو
 باتك ركذلاب صخنو «ةيانكلا يف ةقراشملا اهفلا يتلا بتكلاب ةلثمالا هذه تدرو دقو

 يف درو امو ؛ةبيتف نبال ضيرعتلاو ةيانكلا بابو ؛يبلاعثلل «ضيرعتلاو ةيانكلا»
 ةنئاض مهدنع اهنال ةاش ةاهملا لعمت برعلاو» :قيشر نبا لاقو ؛دربملل ؟لماكلا»
 لجو زع هللا لوق ءاج ةيانكلا يف فراعتملا اذه ىلعو «ةجعن اهنومسي كلذلو ؛ءابظلا

 :سيقلا ؤرما لاقو «ةأرملا نع ةجعنلاب ةيانك [ص] 4422

 لجْعم ريغ اهب وهل نم تعتمت  اهؤابخ مارب ال ردخ ةضيبو
 1 .(2)« . . .ٌةأرملا نع ةضيبلاب ةيانك
 .ةيانكلا نف يف ةقراشملا هبتك ام ىلع قيشر نبا عالطا ةعس ىلع ةلثمألا هذه كلدتو

 طاسوأ يف هب ىظحي ناك امل (رظن ءركذلا فلاسلا يبلاعشلا باتك ةءارق هتفت مل هنأو

 سانلا رثكأ نمو لجرلا اذهب ءافتحا رثكأ اوناك يبرعلا برغملا لهأ» نال ؛برغملا ءابدأ

 . 3)«هيلإ اًيرق
 نمو» :قيشر نبا لاق ؛ةينكلا اهنم قتشا دق هنأب لوقلا ىلإ ةيانكلا نع هثيدح عرفتيو

 وأ ءهنبا مساب ءنالف وبأ :لوقتف «ةوبالاب لجرلا نع ينكت كنال ؛ةيكلا قاقتشا ةيانكلا

 ىلع يبصلل كلذ لوقتو ءاميخفتو هل اًميظعت هسفنل راتخا ام وأ .هلثم يف فررعت ام

 قرشملا ءاملع ضعب هلاق ام عبتي اذه يف وهو (4»:دلو هل نوكيو شيعي نأب لؤافتلا ةهج

 :هردص ةرتنعل تيب زجع اذهو ؛18 ؛17 ص («ةيانكلا نف يف ةياهنلا» عجارو «312 2311 .1 ةدمعلا (1)

 ًةريغ يداعالا نم تيأر :تلاق

 .23 ص «ناويدلا مجار

 ةضيبلاب ةأرملا هبش» :ةيشاحلاب ءاجو .ةقلعملا نم تيب وهو «13 ص ناويدلاب درو اذك .312 .1 ةدمعلا (2)

 نيترم الو ةرم هلعفأ مل يأ «لجعم ريغ» هلوقو .ةلذتبم ريغ ةنونكم اهنال ردخلا ىلإ اهفاضأرو ءاهتقرو اهضايبل

 ٠ .13 ص «ناويدلا عجار ة(رارم هتلعف نكلو .هنع لجعأف

 .18 ص :قيقحتلا ةمدقم «ضضيرعتلاو ةيانكلا (3)

 .313 ؛1 ةدمعلا (4)
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 نم يهأ ةيانكلا قاقشاب قلعتي هجو اهل ةلأملا نأ حجرن انك نإو «دربملاو ةبيتق نباك
 يتيصاخ يف ناعمتجت (1)ةيروتلاو ةيانكلا نأ ىلإ رظنلا هجون نأ دونو ؟ةينكلا نم مأ رتسلا

 : يتآلا يف ناسح مامت اهلمجي رومأ يف نافلتختو ءديعبلاو بيرقلا ىنعملا

 وه يذلا ديعبلا ىنعملا يف ءافخلاو حوضولا قراف وهو «ىنعملاب صاسخ :امهلوأ»

 ىلإ جاتحاف ؛ةيروتلا يف يفخ هنكلو «ةنيرق ىلإ جتحي مل مل نمو «ةيانكلا يف مزال
 . ةنيرف

 اذه لعلو .يظفللا كرتشملا وأ سانجلا ىلع ئكتت ةيانكلا سكع ةيروتلا نأ :اهيناثو

 . تانسحملا يف اهنودعي نييغالبلا لعج يذلا وه

 :رعاشلا لاق ؛ةيانكلا سكعب ؛ةيروتلا يف ةئيرقلا موزل :اهئلاثو

 ىلاعت هللا كبسح  اّنع ضرعملا اهيأ

 ,(20:بارتفالاب رمالا ينعت ؟ىلاعت» نأ ىلع ةنيرق «ضرعملا»
 عضولا يف ةيروتلاو ةيانكلا نيب ةعماجلا يهو - رتسلا ةيصاخ نأ يدنع يأرلاو

 لحمضي دقو .نيحلطصملا نيب قيفوتلا يف قيشر نبا اهنم قلطني يتلا يه - يرغللا

 تلا يف تارابع نم ةيئانكلا ةروصلا ولتيو قبسي ام ىلإ تافتلالا درجمب امهنيب قرفلا

 .هنم دوصقملا ديدحمتو هراربإو ىنعملا حاضيإ نم ديزت يرعشلا

 رواجتلا هنومسي موقو» :لاق ؛ةراشإلا نم اًعون هلعج اياب عيبتتلل قيشر نبا دقع

 يف هنع بونئيو ةفصلا يف هعبتي ام ركذيو هرواجتيف ءيشلا ركذ رعاشلا ديري نأ :وهو

 :ةأرما فصي سيقلا ؤرما كلذ ىلإ راشأ نم لوأو .هيلع ةلالدلا

 لضفت نع قطتنت مل ىحضلا موت اهشارف قوف كسملا تينف يحضيو
 قطتنتت مل :هلوفو «ناث عيبتت ىحضلا موؤن :هلوقو «عيبتت كسملا تيتف يحضي :هلوقف

 ترهظأو «هترتس اذإ ةيروت ربخلا تيرو ردصم :ةغل ةيروتلا» :اهفيرعت يف يمشاهلا دمحأ ديلا لاف (1)

 ديعب رخآلاو ءدارم ريغ رهاظ بيرق امهدحأ ناعم هل انرفم اًظفل ملكتملا ركذي نأ يه :احالطصاو «هريغ

 سيلو «دارم هنأ ةلهو لوأل عماسلا مهوتيف بيرقلا ىنعملاب هنمع ىرو هنكلو ؛ةنيرقب دارملا وه يفمخ

 290 ,289 ص «ةغالبلإ رهاوج « . . . كلذك

 .كيفاك لجر نم كبسح لجرب تررم :لاقي .فاك ىنعمب مسا :بح .377 :376 ص .ءلوصالا (2)
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 ؛ةمدخلا يف ناهتمالا ةلقو ةمعنلاو هفرتلاب اهفصي نأ دارأ امنإو .ثلاث عيبتت لضفت ض
 .(17ةلالد لضفأ اهيلع لديو ةفصلا عبتي امب ءاجف «ةنإملا ةيفكم ةفيرش اهنأو

 يبأو ةمادق دنع فادرإلاو» رفعج نب ةمادق دنع فادرإلا وه عيبتتلا نأ تفاللا نمو

 عم ءاضيأ ةيروتلاو قيشر نبا دنع عيبتتلا وهو نيرخاتملا دنع ةيانكلا وه يركسعلا لاله

 :ةعيبر يبأ نب رمع لوف عيبتتلا نمو !«2!«ةدحاو نوكت داكت دهاوشلاو دحاو ىمسملا نأ
 (3)مشاهو سمش دبع امإو ءاهوبأ لفوتل امإ طرقلا ىوهم ةديعب
 امو .دامرلا ريثكو داجنلا ليوط :مهلوق نم مفو ام ًالكو» : :قيشر نبا لافو

 : ةيليخالا ىليل تلاقو .بابلا اذه نم وهف امهلكاش

 اميقس ءايحلا نم تويبلا طسو هلاخت صيمقلا هنع قرخمو

 امنإ :ليقو .هلوح سانلا ةرثكو هددؤسو هدوجمل تاجاحلل هب قلعتيو بذجي هنأ تدارأ
 . .كلذ نودمحي مهو ؛هبكانم مظعل كلذ

 501 ا
 (4ليصفلا لوزهم بلكلا نابج - ينإف بيع نم يف كي امف

 امع ًالضف حبني نأ نيج سنأ امم بلكلا نإ ىتح «تريخلا ناي ةرثك ىلإ راشأ

 ىوريو «بئذلا ةفص يف يرتحبلا تيبو . .اهنم يقب ام لقف ٠ .هليصف لازهو « كلذ ىوس

 : ليقع نب ةرامغل

 (5)«دقحلاو بعرلاو بللا نوكي ثيحب اهشير تللظأف ىرخأ هترجوأف

 .314 .1 ةدمعلا (3) .5 ص «ةينايب تاحلطصم (2) .314 .313 .1 ةذمملا (1)

 يف ةمره نبال هبسن بولطم دمصحأ ناك نإو «هنيعب رعاشل بسني مل :فسوي ليلجلا دبع ىنسمح لاق (4)
 ص ء.محابصملا مجار .241 ص «تاراشإلل هقيقحت يف نيسح رداقلا دبع اذكو :«38 ص ءنايبتلا باتكل هقيفحت

 : يلاتلا لكشلا ىلع (رياغم 387 ص ء.نيتعانصلاب درو دقو .0

 ليصفلا لوزهم بلكلا نابج ينإف بيع نم يف امهمو

 :فيفط رييغت هيفو 405 ص ؛مولعلا حاتفمب ءاج امك

 ليصفلا لوزهم بلكلا نابج 2 ينإف بيع نم يف نكي امو
 ىلع هلشفو 321 1 ةدمعلا يف قيسثر نبا ءاور اذك ؛«فرصتب: 321 .316 315 .314 .1 ةدمعلا (5)
 :بيطلا يبأ تيب

 الاعسلا لطبلا يكتشي مضاوم ندل لكب نينعاطلا نب ايف
 ةديصق نم تيب وهو «هترجوأف لدب ؛اهتعبتأف» :يورو .321 01 ةئمعلا عجار .رحنلا رأ ءردصلا دارأ

 :اهعلطمو ءءايإ ءءاقلو بئذلا اهيف فصي يرتحبلل

 ؟دب مكبابحأ رجه نم مككل امأ دهع الو ءافو ال مكيلع مالس
 .369 ,1 ناويدلا مجار
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 «ةلاحم ال ةيانكلا وه عيبتتلاب دوصقملا نأ تكردأ اهريغو ةلثمالا هذه تلمأت اذإ تناف

 اهلعلو «ةقراشملا بتك نم اهبتفا قيشر نبا نأ تبكي ليلد ىلإ رمالا جاتحي ال دقو
 بدالا بتك يف لاثمالل اًبرضم تراص - اًملبم عويذلاو ةرهشلا نم تغلب دقو -

 . ةغالبلاو

 ام عم ةراشإلا نأ ودي ناكو «ءةراشإلاو زاجملا يباب نمض ةيانكلل قيشر نبا ضرع

 ىلع اهب لدتست نأ نكمي نئارق ةمث ذإ «زاجملا نم برض ىرتخالا يه عاونأ نم هتتمضت

 وأ ةيانكلا وأ ضضيرعتلا نأو ءزاجملا ىنعمب «زواجتلا» موق هيمسي عيبتتنا نأ اهنم «كلذ

 .اًضيأ ةيئانك ةيزاجم عاونا ءاميؤلا وأ زمرلا
 اديلقت دلقم هنأ يعدنف «قيشر نبا نع ةلاصالا مدعن نأ لماحتلا نم نوكي دقو

 نإف ؛ىرخالا بناوجلا ةيقب ىلع هيدل عادتبالا بناج بلغت نأ اننكمي ال امك .ىمعأ

 يف نمكي هدرفت دجن نيح يف ءاهقاس يتلا ةلثمالا ديدع يف هيلع فوقولا نكمي هديلقت
 .اهليوأت هجوأ ىلع هيبنتلاو «ةلثمالا كلت ضعبل هناحتسا

 ةيانكلا نأ يعّديف ؛يئانكلا بولسالا روطت ىلع مكحلا لمجي نَم نيثحابلا نمو
 ىنعملا ىلإ برقأ اًماع ىقب اهانعم نكل .لبق يذ نع اهقاطن عستاو اهزؤامسأ تددعت»
 تذخأ ةيانكلا نأ نوكل ؛هئازإب ظفحتن يأر وهو (1!:يحالطصالا ىنعملا ىلإ هنم يرغللا
 ام ردقب هدحو تافيرعتلا عضو يف رهظي ال يذلا يحالطصالا ىنعملا ىلإ لوحتلا يف

 دهاوشلا يف اهنع ثحبلاو «تايانكلا نم ةدوصمقملا ةلالدلاب يعولا يف اضيأ نوكي

 . ةلثمالاو

 نائس نب ديعس نب دمحم نب هللا دبع دمحم يبأ ريمألا ةيانعب ةيانكلا تيظح ©

 هامسأ ام تحت اهل ضرع ثيحب ؛«ةحاصفلا رس# هباتك يف ةرجهلل 466 ت يجافخلا

 ماعلا روظنملا نمض اهثحب هنأ ىلوألا ةلهولا لنم رهظبو «ةفلؤملا ظافلالا يف مالكلا» بابب

 ,«قاطنلا اذه لخاد اهيلإ رظني نأ بجي هماكحأ نإف كلذبو «ةغالبلاو ةحاصفلاب لصتملا

 .قالطإلا ىلع هيلإ قبسي مل ءىش وهو «هجراخن سيلو
 عضوملا يف هنع ىتكي نأ بجي امع ةيانكلا نسح سنجلا اذه نمو» :كلذ يف لاقو

 طورش نم طرشو ةحاصفلا لوصأ نم لصأ كلذو «حيرصتلا هيف نسحي ال يذلا
 نوجملاو لزهلا عضاوم نال ؛حيرصتلا هيف نسحي ال يذلا عضوملا يف انلق امثإو ؛ةغالبلا

 .153 ص «ةينايب تاحلطصم (1)
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 لكلو االاقم ماقم لكل نإف !ةيضرم اهيف ةبانكلا نوكت الو .كلذ اهب قيلي رداونلا داريإو
 امك عضاوملاو تاماقملا عيمج يف قيلت ال ةيانكلا نإف كلذبو 21 . .اًبولسأو انف ضرغ
 هنع تربع يذلا ىنعملا ةيانكلا تقفاو ىتمف . فقاوملا لك يف نسحتسي ال حيرصتلا نأ

 ةحاصفلاب ةيانكلا طبر يفو .ةغالبلا طورش نم اطرشو ةحاصفلا لوصأ نم ًالصأ تناك

 برعلا بيلاسأ نمض هب ةقئاللا ةلزنملا ىلإ ةدوعلاو نفلا اذه ليصاتل ةلواحم ةغالبلاو
 نيسرادلا ضعبب ادح يذلا وه كلذو ءنانس نبا ءارآ قمع ىلع لدت ةرظن ىهو «ةيفارلا
 ةيانكلا لعج دقف .ليلحتلاو قمعلاب زاتمت ةسارد ةيانكلل يجافخلا ةسارد# :نأب لوقلا ىلإ

 نم دحأ هيلإ هقبسي مل هاجتا اذهو ؛ةغالبلا طورش نم اطرشو ةحاصفلا لوصأ نم ًالصأ

 ,(2)«ةغالبلا ءاملع

 ئرما لوق ىلوالا ةلثمأ نمف ءةنسحتسم ريغو ةنسحتسم نائس نبا دنع ةيانكلاو
 : سيقلا

 6 ى.ه اهم

 لالذإ يأ ةبعص تلذف تضرو انمالك قرو ىتسحلا ىلإ انرصف
 ىلع ريثالا نبا ىضرتعا دقو .(3)«ةرابعلا نم نوكي ام نسحأب ةعضابملا نع ىنك هنال

 نمو «تايانكلا نم تسيلو .ضيرعتلا يف ةلخاد اهربتعي هنال ؛ ةيانكلا هذه يف نانس نبا

 ىنعملاو يقيقحلا ىنعملا نيب عماج نم اهيف دب ال هدنع ةيانكلا نال ؛247طلخلاب ءامر اهلجأ
 عسن هل يخأ اذه نإ ) :ىلاعت هلوق ىلإ ىرت الأ ءاهنم سيل ام ةيانكلاب قحلي الثل» دوصقملا

 عماجلا فصولاو ؛ءاسنلا نع كلذب ىنكف [ص] « 4222 ... ةدحاو ةجعن يلو ةجمن نوعستو
 ةفصلاب هامسأ امب هدادتعا يف ريثالا نبا قفاون ال نحنف كلذ عمو :20©2:ثيناتلا وه امهنيب

 ضراعل تايانكلا ضعب ىف اهقيقحت رذعتي دف ةفصلا هذه نأل ؛نيينعملا نيب ةعماجلا

 70 .ةيفالبلا هضارغأل اًيدؤمو هتيعون ًالماح يئانكلا ريبعتلا ىقبي كلذ عمو .ضرعي

 .156 ,155 ص ؛ةحاصفلا رس (1)
 .14 ص ؛يئانكلا بولسالا (2)

 :اهعلطم ةديصق نم نورشعلاو سماخلا ثيبلا وهو ,«32 ص ءناويدلا عجارو ,.156 ص .ةحاصفلا رس (3)

 يلاوخلا رصعلا يف ناك نم نمعي لهو يلابلا للطلا اهيأ اًحابص معالا
 ابصلا ىلإ انرص يأ :انمالك قرو ءرومالا نم بحن ام ىلإ يأ : ىنسحلا ىلإ انرصو :هلوق» :حراشلا لاقو

 ؛ةيرعصو عانتما دعب يأ :تلذف تضرو .انب رعسشب الئل انئاورصأ معلرن ملف ؛لرغلاو رهللاو بعللا دجو

 ىلع لومحم «لالذإ يأ: هلوقو .لذي ىتح ريسلاب ريعبلا ضاري امك «ةارادملاو مالكلاب اهتيل :ىنعملاو
 32 ص ؛.ناويدلا ةتللذأ ءانعم نال ءتضر

 .49 ؛3 رئاسلا لخلا (4)

 .53 .3 قبالا ردصملا (5)
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 نيسحلا لوقك ؛اهجوزل فزت ىتلا ةأرملا نع ةيانكلا :رثتلا يف ةنسحلا اهتلثمأ نمو

 نع نولوط نب دمحأ نب هيورامخ شيسجلا ابأ باجأ امدنع ةباوث نب دمحم نب رغعج
 ام ةلزنمب يهف ةعيدولا امأ» :هلوق ءهنم اهجور يتلا هتنبا ذافنإب هباتك نم هللاب دضتعملا
 ١ :- ةيانكلا نسح نم وهو - يبنتملا لوقو , (1):كنيمي ىلإ كلامش نم لفتنا

 (2)لوحنلا ثيح قوشلاو ءاهيلإ وشلا ملأ نم تيعدا ام يعّدت»
 :هلوق كلذكو «ةيانك نسحأب اهقوش نم هتعدا اميف اهبذك نع ىنك هنال

 (3!لزغلا هقاع هلدحو تزربو 2 مكحبص رسخ انف نأ ول
 اذه يف ةيانك نسحأ كلتو .لزغلا هقاعب هتميزه نع ىنكف - مزهنا - دارأ هنال

 . (6)4«عضوملا

 نمو 8 :ىلاعت هللا لوق نم اًسابتقا زيحتلاب ةميزهلا نع ةنسحتسملا تايانكلا ةلثمأ نمو

 متلا نو مه اوتو لل نم بنفي هن فق وف نإ ايم أ لاقل فرحت لإ رد هك
 , 50[لاغنالا] < <22

 :يبنتملا لوقف - تارابعلا حبق نم وهو - نسحتسلا فالخب ناك ام امأو

 (6!اهتاليوارس يف امع فعال اهرمخ يف امب يفغش ىلع ينإ

 .تايانكلا ئدر نم رخآلا وه هدع دقو «يركسعلا لاله يبأ ةلثمأ نم وهو

 :رخآلا لوقو»

 156 ص «ةحاصفلا رس (1)

 :ةلكاشلا ىلع فيفط ريوحت عم يبنتملا ناويدب درو تيبلا .157ص «ءةحاصفلا رس (2)

 لوحنلا ثيح قوشلاو اهيلإ ق وشلا برط نم تيكتشا ام يكتشت
 :اهعلطم ةلودلا فيس حدم يف ةديصق نم وهو 427 ص «هناويد عجار

 لوبتملا كبلقو ىوهأ انأ ؟لوسر اي وج انثك انل ام
 .427 ص «هناويد عجار

 .ةلودلا دضع مسا وه :رسخ انفو .18 :4 يقوفربلا حرشب ناويدلاب اذك (”)

 ؛قوشلا برط نم ىوري 6خلإ. . .قوشلا ملأ نم هلو»» :يقوقربلا لافو :157 ص ءةحاصفلا رس (4)

 ىنك مث ءاهيلإ وكشا ام لثم ىلإ قوشلا نم وكشت ةبيبحلا نإ :لوقي نزحلاو حرفلا دنع ثدحتن ةفح :برطلاو

 نكي مل نمف «لوحنلا نم ًاليلد قوشلل نإ ينعي ؛لوحنلا ثيح قوشلاو :لاقف ىوكشلا كلت يف اهييذكت نع
 «...قوش ال ؛يرحلابو «لوحن الف تنأ امأ ,ءيقوش ىلع لدي يلوحن نأ ينعي ءافاتشم نكي مل ًالحان

 . 7 0:3 يقوفربلا حرشب ناويدلا

 157 ص ؛«ةحاصفلا رص (5)

 .157 ص (:قباسلا ردصملا (6)
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 (1)بافرلا نم فكالا ىطعت ام كّيلجر نم نيطعت

 ٍ : .:هتدلاو يئري يضرلا لوقو

 (2)يئاشحأ يف كيلع ليلغلا ضكر اببسم كاشح يف يضاكترا نأك
 ؛دضلا ىرجم سيقلا ئرما تيب نم نايرجي امهتدجو نيتيبلا نيذه تلمأت اذإ كنال

 ؛ةيانك نسحاي ىنكف ؛ةعضابملا نم هنع ىنكي نأ بجي امع ربع سيقلا ارما نأ كلذو
 .(0)'اهنع ىنكي نأ بجي ظافلأب ايتأف ءاهنع ىنكي نأ بجي ال اّمع ناذهو

 هدقن يف رثكأ رهظي هنإف ؛يئانكلا بولسألل هثحب يف لضف نانس نبال ناك اذإو

 اهنم ةيانكلا عضوم نايبو دهاوشلا لاسرإب فتكي مل١ اهقاس يتلا ةلثمالاو دهاوشلا هذهل
 نسحلا نع فشكف ءدقنلا ىلإ اذه ىدعت لب .هوقبس نيذلا ءاملعلا نم هريغ لعف امك

 اذهو «؛كلذ يف ببسلا ائيبم ءاهنم ئدرلا حيبقلا نع ماثللا طامأو :ةيانكلا نم ديجلا

 هتكلم رربي هلك كلذو .©6)4«.. .ءاملعلا نم هقبس نمم هريغ نود هب درفنا دق هاجتا اضيأ
 وأ ءاهضعب ىلإ اقوبسم ناك نإو ؛ةلئثمألا ءاقتنا يف - رهظت ام رثكأ - رهظت يتلا ةيدقنلا

 نم وهو  سيقلا أرما هلعج يف هيلع لدتسن ءفقثم قوذ ىلع اينبم اًقيمع ًاليلحت اهليلحت
 ةيدقنلا رهاظملا كلت نمو .ىلعأ ًالثم - نيثدحملا نم وهو - ىبنتملاو . نيمدقألا

 42 ... مامْطلا نالكأي اناَك. .. » : ىلاعت هلوقل نيرسفملا ىلع هضارتعا هيدل ةحضاولا

 هنأل ؛هرهاظ ىلع مالكلا ىنعم لب «لاق ام ىلع رمألا سيلو ثدحلا نع ةيانك ؛[ةدئاملا]
 ءىش اذهو ءامعاط نوكي نأ روجي ال كلذك ءاندحم دوبعملا نوكي نأ روجي ال امك

 ىنعملا ةدارإ يف نذإ نمكي فالدخلاف .(579حيحص وهو .ظحاجلا نامشع وبأ هركذ
 ةعيبط ىلإ ذفنن نأ اندرأ اذإ نحنو .نورسفملا هيلإ بهذ امك ىنعملا مزال سيلو ؛يقيقحلا

 نإ انلق «ةيانكلا يف لمتحم امهالكو «ديعبلا ىنعملو بيرقلا ىنعملا نيب ةطبارلا ةقالعلا

 دصقلا لامتحا نكلو «لمتحم ريغ الو اًمامت اضوفرم سيل ةيانكلا يف بيرقلا» ىنعملا
 دقف ؛(60ةديعبلا ىنعملا ىلإ روبعلل ةرطنق بيرقلا ىنعملا حبصي ثيحب ىوقأ ديعبلا ىنعملل

 .بغر (ج) ةلهس ةعساو ةنيل وأ ءريثك رطم نم الإ ليست ال :باغر ضرأو .ةنيللا ضرالا :باغرلا (1)

 تيبسلاو .؛كلذ عبت امو شركلاو لاحطلاو دبكلا نم هلك نطبلا يلي امم باجسملا نود ام هلصأ :اشحلا (2)

 32 :1 هنتويدب

 .158 ص ؛ةحاصفلا رس (3)
 . 14 ص ؛يئانكلا بولسألا (4)
 .158 ص :ةحاصفلا رس (5)

 .376 ص .لوصألا (6)
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 نإف :لازتعالا بهذمل امهؤامتنا اهنمو ؛ظحاحلا سفن يف ءاوهأ تقفاو نانس نبا سفن

 .(1!)كِلذ ىلع لدي ام 'ةحاصفلا رس# باتك يف

 ظفللا لمعتسي الف «ىنعملا ىلع ةلالدلا دارت نأ ةحاصفلاو ةغالبلا توعن نمو» :لاق

 ركذ يف نوكيف «ةرورض ىنعملا كلذ عبتي ظفلب ىتؤي لب ؛ةغللا يف هل عوضوملا صاخلا

 فدر وه ظفلب هيف ىتؤي هنأل ؛عيبتتلاو فادرإلا ىمسي انهو .عوبتملا ىلع ةلالد عباتلا

 ةغلابلا نم هيف مقي هنأ اذه نسح يف لصألاو « هعبأتو ىنعملا كلذب صوصخلا ظفللا

 انه نأ نيح يف .220:ىنعملا كلذب صوصخملا ظفللا سفن يف نوكي ال ام فصولا يف

 : ةعيبر يبأ نب رمع لوف» عيبتتلاو فادرؤلل اهقاس يتلا ةلثمألا نمو

 تيبلا ...طرقلا ىوهم ةديعب
 :(3)سيقلا ئرما لوقو

 تيبلا ...كسملا تيتف يحضنو

 :اضيأ هلوقو

 لكبه دباوألا ديق درجنمب اهتانكو يف ريطلاو يدتغأ دقو

 00 ل 1 ٌْض و :يرعلا لوقو

 دقحلاو بعرلاو بللا نوكي ثيحب هلصن تللضاف ىرخأ هترجواف
 :ةرحع لوقو

 (4'ناغضالا عماجم نينعاطلاو مذخم ىغيبأ لكب نيبراضلا
 نانس نبا حرصي مل نإو «يركسعلاو ةمادق اهقاس يتلا ةلثمالاو دهاوشلا سفن يهو

 . ةغالبلا بتك بلغأ اهتدروأ ةلذتبم ةلثمأ يهو . كلذب

 «خيراتو روطت ةالبلا عجار ؛ةفرصلاب ناك امإإ راجع إلا نأ يف نانس نبا يأر كلذ تاصالمع نم (1)

 .152ص

 .223 ؛«221 ص .ةحاصفلا رس (2)

 . 155 ص «ةيلاممجلاو ةيفرعملا داعبالا ةيانكلاو لسرملا راجملا (3)

 :ةنزاوملا ةياور نإ :لاقو ءبركيدعم نب ورمعل حاضيإلا ةيغب بحاص هبسن ؛«221 ص ءةحاصفلا رس (4)
 .بولقلا :نافضالا مماجمو ؛دقحلا وهو نغض عمج :ناخضالاو .«فويسلا نم عطاقلا :مذخملاو «نيبراضلاو»

 152 .151 .2 حافيإلا ةيغب مجار .فوصوم نع ةيانك نوكت اذهبو
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 حرصي مل نإو «ةلئامملاب فرعي ام ىلإ هباتك نم عضوم يف نانس نبا قرطت
 ىلع لدت ظافلأب حضويف ىنعم داري نأ ةغالبلاو ةحاصفلا توعن نمو» :لاقف ءةيمستلاب

 نم هيف نوكي ام عم اذه نسح ببسو .دوصقملا ىنعملل لاثم ىنعملا كلذو هرخخآ ىنعم

 يف ليثمتلا ةدئاف هذهو .ةدهاشملاو سحلا ىلإ هجرخيو هحضوي ىنعملا ليثمت نأ زاجيإلا

 حاضيإ هداريإب ضرغلاف ء؛لثمملا نم رهظأ نوكي نأ نم دب ال لاثملا نال ؛مولعلا عيمج

 :- ةدايم نب حامرلا وهو - رعاشلا لوقب ًالثم اهل برض دقو .1!2)«هنايبو ىنعملا

 (ة)اكلامش يف اهدعب ينلعجن الف 20 ينتلعج كيدب ىنمب يف كن ملآ
 : رخآلا لوفو

 (3)قئتعي ال سراوفلا ضعبو 202 هل اًحاشو يدي تكرت
 :نيسرادلا يضعب دكؤي امك ءاهيف لاله ابأ عبتت هنأ ىلإ رظنلا هجون نأ قحلا نمو

 هيدل يئانكلا ريبعتلا نأكو (4)«يركعلا لاله وبأ هب ثدحت ام لثمب ةلئامملا نع ثدحن»

 كلذلو .ةلئامملاو عيبتتلاو فادرإلاو ةيانكلا يهو ؛ةعمتجم اهدروأ يتلا ماقالا هذه وه

 يهف ةروص ةيانكلا تناك اذإو ءهيف تليق يذلا ماقملل ةمئالم اهنايتإ ىلع اصيرح ناك

 ةعيبطل اهتبسانمب بولطملا اهرود يدؤت يهو .٠ ضعب عم هضعب موظنملا مالكلا نم ءزج»

 فرعلا ىلع اًيراج فيلأتلا نوكي كلذيو ءاهنم دوشنملا ضرغلل اهتمءالمو ءعوضوملا
 . 5)«حيحصلا يبرعلا

 كلت تقَقَح اذإ مالك لك ىلع ومست اهنأو «ةيانكلا ةغالب اًينمض يجافنملا نيب دقو

 للعم يدقن قوذ نم هب زاتما ام ىلإ هيبنتلا فاصنإلا نم نوكي دقو «تاماقملا عم ةمءالملا

 .224 ؛223 ص «ةحاصفلا رس (1)
 :وه ؛رياغم لكشب 166 ؛2 حاضبإلا ةيغب يف درو تيبلا (2)

 ؟كلامش يف ينتريص مأ حرفاف ينتلعج كيدي ىني يفأ ينيب
 حدم «رخآتم نسحم رعاش «ةدايم نباب فورعملا وهو . . .نابرش نب دربأ نب حامرلا» :حامرلا يف يدمآلا لاقو

 معنملا دبع دمحم .د قيقحتب رمشلا دقن يف تييبلاو . 180 ص «فلتخملاو فلتؤملا ؛. . .نيتلودلا يف

 :وه رخآ تيب عم 160 ص «2يجافخ

 اكلاهم تاحلاص نم ةلصخ ىلع اًكلاه ثنك ام تبنذأ يننأ ولو

 .رخآلا ىلع امهدحا فوطعم ءامهنيب فلاخي «ناموظنم ءرهوجو ؤلؤل نم ناطيخ :حاشولا (3)

 .54 ص ؛ةيلامجلاو ةيفرعملا داعبألا ةيانكلاو لسرملا راجملا (4)
 . 154 ص «قباسلا عجرملا (5)
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 ودبي ناكو ؛نكي مل امو ةيانكلا نم انسحتسم ناك ام نيب زبيمتلاو ليلحتلا ةكلم يف رهظ

 . تايانكلا يف ثدحملاو ميدقلا رعشلا جذامن نيب ةيفيفوتلا هتعزن كلذ ةجيتن نم

 مدقتلا يف (ه 471 ت) يناجرجلا رهاقلا دبع لضف ىلع نوعمجي نوسرادلا داكي
 ىنأ نم لك اودع ىتح «ءاملعلا نم هريغ هغلبي مل يذلا وأشلا ىلإ يبرعلا نايبلا ثحابمب

 ءاضيفتسم اًطسب اهطسب وأ ؛هراكفأ ةغايص داعأ امإ هنأل ؛هلاونم ىلع اذخآ هل ادلقم هدعب

 . تايئزجلا ضعب هدوهج ىلإ فيضي وأ ؛لئاسملا اهنع عرفيل اهنم قلطنا وأ
 رارسأ» هباتك يف تايانكلا ىلإ تاراشإلا ىضعب راشأ رهاقلا دبع نأ ملعلا ديفملا نمو

 قمعلاب تمستا ءارآ يهو ؛«زاجعإلا لئالد» يف ةدراولا هئارآل المكم هربتعن امب «ةغالبلا

 .ءاملعلا نم هريغ دنع اهيلع رثعن امّلق ةنراومو ريسفتو ليلحت ةجيتن
 :ةيلاتلا تايبالا ىلإ ةغالبلا رارسأ هباتك يف ضرع يناجرجلا نأ كلذ نم

 حسام وه نم ناكرالاب حسمو ةجامح لك ىنم نم انيسضق الود
 حسئار وه يذلا يداغلا رظني ملو انئاحر ىراهملا مهد ىلع تدشو

 (!):دطابألا يطملا قانعأب تلاسو اديب ثيداحالا فارطأب انذخأ

 نم قافرلا اهب صتخي يتلا ةفصلا ىلع فارطالا ةظفلب لد مث» :هلوقب اهيلع قّلعو
 حيولتلاو ةراشإلا نم نيفوطتملا ةداع وه ام وأ «؛ثيدحلا نوجشو لوقلا نونف يف فرصتلا

 اهدع دنو ءاهركذ يتلا عورفلا ىلإ عرفتت هدنع ةيانكلا نإف كلذبو «2)«ءامبإلاو زمرلاو

 ءافخلاو دعبلاو برقلا يف توافت نم اهنيب ام رابتعاب ةيانكلل اعاونأ دعب اميف يكاكسلا
 يذلا متاح نب يدع» ةثداحل هداريإ يف اضيأ يئانكلا نفلاب يعولا رهظيو .يلجتلاو

 طْينخلا نم ضْيبألا طْيخللا مككذ َنْيي ئَح ... » :ىلاعت هلوق يف طيخلا ظفلب دارملا هيلع هبتشا

 :1 هللا لوسر هل لاقف ءرهاظلا ىلع اًمهف ةيآلا مهف هنال [ةرقبلا] « 429 ... دومألا

 يه١ :ةيشاحلا يف لاقو ؛101 :2 حاضيإلا ةيغب يف تايبالا تدرو اذك .22 221 ص «ةغالبلا رارسأ (1)

 فورعملا ريهز نب بعك نب ةبقسعل ليقو «ةيرثطلا نبال :ليقو ءةزع ريثكب فورعملا نمحرلا دبع نب ريثكل
 «ةرهم ىلإ ةبوم قون يهو ةيرهم عمج :ىراهملاو ءدولا :مهدلاو ؛ةبعكلا ناكرأ :ناكرالاو «برضملاب

 قئاقدو لمر هيف عسار ليسم يهو ءاحطب عمج حطابألاو ءهدض حئارلاو ,راهنلا لوأ يف رئاسلا :يداغلاو
 نم انذخأ ىنم نم انعجر امو :اهيف هلصأ نأ دارمل للصأ ىلع ةدئار تايبآلا هذه دع نم ركذ دقو .ىصحلا
 .ةميف ةدئاف ال هدنع ليوطت اهيف اذه ىلع دئازلاو .مالكلا
 .23 .22 ص .ةفالبلا رارسأ (2)



 ءابغلا نع مالسلا هيلع ىنك دقف .«17«راهنلاو ليللا وه امنإ .ضيرع ليوطل كداسو نإ»
 :اقفلا :نهرعت

 ةكرتشملا يناعملا ىلإ قرطتيف «ةقرسلا نع فيرطلا هثيدحب يناجرجلا كؤجفي ام دشلو
 يلاتلابو سانلا نم دحأ ةيكلمب صتخت ال اهنوكل ؛تاقرس اهيف تاقرسلا ربتعت ال يتلا

 هيلإ لخدو «ةفيطل هب لصوو «ىنعم هيلع بكر اذإ امأف ...» ؛مهنيب اهيف لضافت الف
 نم فنؤتساو هتقيرط نم ريغ امب راص دقف ١حيولتلاو زمرلاو ضيرعتلاو ةيانكلا باب نم
 ربدتلاب هيلإ لصوتيو «لمعتلاو ةركفلاب كلمتي يذلا صاخلا ليبق يف ًالخاد ؛هتروص

 ةغايص غيص هانعم نأب كلذو ءهيف عقت يذلا ةقرسلا نظم وه عونلا اذهو (2':لمأتلاو

 يهو ؛لمأتلاو ربدتلاو ريكفتلا ةرثكب الإ هكاردإ ىلإ لصوتي ال دعبلاو ءافخلا نم ريثك اهيف

 مانالا ءركف ىلع ةطلستم ماهفأالل ةضرعم اهنإف ؛ةداتعملا» ةرهاظلا يناعملاك تسيل كلذب

 .(30«رهشأ تعقو اذإ تراصو ؛اهيف تاقرسلا تلفو :يناعملا عارتخا لق انه اه نمو

 ام هتاساسأ نم اساسأو عدبملا ةلاصأ يف الخاد يئانكلا ريبعتلا دعي يناجرجلا نأ ودبيو
 .ةديعبلا هطويخخو هجيسنل ةنوكملاو يناوثلا يناعملا ةغايص ببس يه ةلاصالا كلت تماد

 هب اًحرصم ىئأ اذإ يئانكلا ريبعتلا ةميق رربت ةلثمأ نم هقاس اميف يعولا اذه ودبي اذكهو

 تعضو ول تنأف ءةردقلا لضف داري «ديلا ليوط نالف» مهلوف حيرصلا نمف» :لاق

 عرسأ انتيآ» :َِكَي يبنلا لوق يف تلواح ول كنأ امك ؛تلحأ ديلا عضوم يف انهه ةردقلا

 نأ «لذبلاب ديلا طسيو دوجلاو ءاخسلا ديري «(دي نكلوطأ :لاقف ؟هللا لوسر اي كب اًفاحل

 ذوخأم هبشلا نأ كلذو ؛لوقعملا نع تجرخ مالكلا اذهب ديرأ امث اًئيش ديلا عضوم عضت

 ىلع ءيشلا بلط اهدحو ديلا نم هبلطف ؛هذه ىلإ كاذ اًفاضم ديلاو لوطلا عومجم نم
 هثيدح ءاثثأ يوبنلا ثيدحلاو نآرقلل ةراشإلا لمهي مل يناجرجلا نآ ودبيو .(40:ههجو ريغ

 بنجت» ذإ ؛«زاجعإلا لئالد» يف هتسارد فالخب «ةغالبلا رارسأ» هباتك يف ةيانكلا نع

 ,06)«فيرشلا يوبنلا ثيدحلاو ميركلا نآرقلا نم دهاوشلاو ةلثمالا داريإ

 .297 ص «ةغالبلا رارسأ (1)
 .315 ص «ةغالبا رارسأ (2)
 .20 ص .بمهذلا ةضارف (3)

 .330 ص ؛ةغالبلا رارسأ (4)

 .157 ص «ةيلامجلاو ةيفرعملا داعبألا ةيانكلاو لسرملا راجملا (5)
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 ةلثمالا ديدعب كلذ اديؤم ؛«زاجعإلا لئالد هباتك يف ةيانكلا فيرعتب يناجرجلا ماق

 الو هيف ضقانت ال اًطسب اهطسبو هراكفأ ضرعل اجهنم ليلحتلا نم (ذختم .دهاوشلاو

 الف يناعملا نم ىنعم تابثإ ملكتملا ديري نأ ةيانكلاب دارملاو» : كلذ يف لافو .ضومغ

 دوجولا يف هفدرو هيلات وه ىنعم ىلإ ئجي نكلو ؛ةغللا يف هل عوضوملا ظفللاب هركذي

 ليوط ديري ؛«داجنلا ليوط وه» :مهلوف كلذ لاثم ء؛هيلع ًاليلد هلعجيو .هيلإ هب ئمويف
 اهنأ دارملاو ««ىحضلا موؤن» ةأرملا ينو ؛ىرقلا ريثك نونعي ؛؛«ردقلا دامر ريثك»و «ةماقلا

 -رفعج نب ةمادق عم هيف يقتلي فيرعت وهو .(17ةاهرمأ اهيفكي نم اهل ةمودخم ةفرتم
 ىلع عالطالا» نأ نيسرادلا ىيضفعب دكؤيو - فادرإلل ةمادق فيرعت سفن وه نكي مل نإ

 اذه دنع ةلمعتسملا ظافلالا رثكأو ءرفعج نب ةمادق راكفأ يه راكفالا نأ ديفي نيلوقلا

 .220:هتاذ وه بولسألاو ءرهاقلا دبع خيشلا اهسبتقي
 يتلا ةلثمآلا ةرثك نيبو فيرعتلا نيب هقيفوت يف دوعي يناجرجلا لضف نأ دكؤملا نمو

 نم اهجرخأ دف نوكي اذهب وهو ؛ةيحالطصالا ةيانكلا ةلالدل هزاربإ نسح يفو ءاهقاس

 .ءافخإلاو رتسلا يهو ؛ةماعلا ةيوغللا اهتلالد

 ىّنعم ركذ نأ ىريف ؛ةيلالدلا هتينبو يئانكلا بولسالا ةعيبط نع يناجرجلا فشكيو
 :(3)لوقي كلذ يفو .فدارملا وأ فيدرلا ماقم موقي رخخآ ىنعم ركذب هيلإ لصوتي دق ام
 ىنعم ركذب هيلإ اولصوت مهنكلو ءهب صاخلا هظفلب هوركذي مل مث ىنعم ءاودارأ دقف...»
 تلاط اذإ ةماقلا نأ ىرت الفأ «ناك اذإ نوكي نأو ءدوجولا يف هفدري نأ هنأش نم رخآ

 اهيمكي نم اهل ةفرتم ةأرملا تناك اذإو ؟ردقلا دامر رثكي ىرقلا رثك اذإو ؟داجنلا لاط

 . (40:؟ىحضلا ىلإ مانت نأ فدر اهرمأ

 .52 ص ؛راجعإلا لتالد (1)

 صيخلت يف وطسرأ فيرعث امه نيفيرعتلا نأ ةيولع ميعن ىريو :؛99 ص ءىنعملا وحنو تومصلا وحن (2)
 .99 ص ؛قبالا مجرملا «دئر نبال ةباطخلا

 ,99 ص ؛ىصملا وحنو توصلا وحن عجار ؛ىحضلا موؤن» سيقلا ئرما لوف الإ ةمادق ةلثمأ نم طخاي مل (3)

 : هلوقو» :قيشر نبا لاو

 لففت نع قطتنن مل ىحضفلا موون اهشئارف قوف كسملا تيتف يحضيو
 ٠«لضفت نع قطتت مل» :هلوقو ؛«ىحضلا موؤن :هلوق كلذكو «ةكلمتم اهنأ ىلع لدي ؛كسملا تيتف» :هلوقغ

 ؛ةفصلا كرت عيبت اهلك تاراشإ ثالثب تيبلا اذه يف ىتأ دقف «ةنوؤملا ةيفكم ةمودخم اهنأ ينعي قاطنلا نم
 .37/ ص «بعذلا ةضارف .ةفادرإلا عونلا اذه يمسب مهضعبو «ءاهيلع لدي امب ىتثو

 .52 ص ء.راجعإلا لئالد (4)



 تدجو الل كلذ الولو «هتدبز هنم جرختساو .هلبرغو هيقباس ثارت ىلإ يناج رجلا داع

 ام يذلا لؤاستلا ئراقلا نهذ يف ريثت يتلا ةشقانملا هذهو «ةلثمالا نم رخازلا ضيفلا اذه

 ىلع بكاو .هيقباس فراعم رهاقلا دبع ارق دقل» «هئارآب هعانتقا ةجيتن .تفاهتي نأ ثبلي

 مث .هراكفأ مضهو ءهاوتحم بعوتساو «يغالبلاو يوحنلاو يوغللا ثارتلا ةءارق

 ةقدو قمعلاو ةيوصخلاب هدنع يغالبلا ثحبلا مستاف ؛بيشق بوث يف نيسرادلل اهجرخأ

 فافشتسا يف ركفلا لامعإو قوذلا ىلإ ماكتحالاو قفالا ةعسو ساسحإلا ةفاهرو رظنلا

 .217«هراوغأ ربسو هرارسأ هانكتساو يبدالا صنلا يمارم
 دقنلا ءاملع لامعأ عم اهتنراومب ةيانكلا يف هدوهج ةميق ىلع فقن نأ عنام الو

 هذهب اوطخي نأ اوعيطتسي» ملو « يئانكلا بولسألا روطت يف نيمهسملا نم مهو « يبرعلا

 ديدحتب ةيفاك ةيانع اونعي مل مهنال ؛طبضلا جراعم يف لاب تاذ تاوطخ ةئشانلا ةساردلا

 معالا بلغالا يف لمعتست ةيحالطصالا مهظافلأ تناك امنإو ءايملع اديدحت حلطصملا

 .(2):. . .ةلمتحملاو ةددعتملا ةماعلا ةيوغللا اهتالالدب

 كلذو ؛ يل ادب اذكه وأ يجافخلا نائس 50 عبات ةياتكلل هثحب نأ تفاللا نمو

 ةتكن هذهو «ةقيقحلا ىلع اهحجر ثيحب «ليثمتلاو ةراعتسالا ةرئاد لخاد اهيلإ رظن امدنع
 ىلع ميمجلا عمجأ دق: :لاق فانلا ءاملق ني نهاتلا دنع دهج ةماخض يف ديزت ةبيجع

 ملعن انك نإو نحنف ...حيرصتلا نم معقوأ ضيرعتلاو ء.حاصفإلا نم غلبأ ةيانكلا نأ

 عدت نأ نم لبنأو كانعمل ىهبأ ناك دامرلا مج وهو ؛داجنلا ليوط وه :تلق اذإ كنأ

 دعب اميف لكشت ةيلايخلا روصلا كلت تحبصأ دفو .220ديرت يذلاب حرصتو ةيانكلا
 سّسؤملا دع ةروصلا رهوجل ةذفانلا ىؤرلا هذه لجأ نمو هلعلو «نايبلا ملع ثحابم

 . ةيغالبلا نونفلل
 «ىنعملا ءادأ يف هتفيظو ددحو « يئانكلا ريبعتلا ةعيبط نع سبللا يناج رجلا لازأ دقل

 نإ انلق اذإ ىنعملا سيل نأ اذه ريسفت ...» :لاق ءاهتبثت ام ردقب يناعملا يف ديزن ال يهف

 تدر كنأ ىنعملا لب هتاذ يف تدر ىنعملا نع تينك امل كنأ حيرصتلا نم غلبأ ةيانكلا

 ىلع لد هنأ «دامرلا مج» :مهلوق يف ةيزملا تسيلف .دشأو دكآو غلبأ هتلعجف هتابثإ يف

 ءدشأ وه اًباجيإ هتبجوأو «غلبأ وه هجو نم ريثكلا ىرقلا هل تسبثأ كنإ لب ءرثكأ ىرق
 هاري ال ليلد نم تايثإلا يف دب الو .240:قثوأ اهتحصبو «قطنأ اهب تنأ ىوعد هتيعداو

 .361 ص .لوصالا (2) .157 ىم ؛ةينايب تاحلطصم (1)
 .36 2:55 ص «راجعإلا لئالد )3(

 .56 ص «قبالا ردصملا )4
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 فالخب ناهربلاو ليلدلاب ىنعملا تابثإ اهيف ةيانكلا ذإ) .لوالا ىنعملا يف الإ رهاقلا دبع

 .21):. . .ناهرب الو ليلد ريغ نم ىنعملا تابثإ هيف نإف ؛حيرصتلا
 لوبقلاو داقتعالا ىلإ ىعداو «ىطنملا يف لخاد رسمأ ةنيبلاب ىوعدلا نأ كش الو

 لك» نال ؛ةيقيقح ةغايص ىنعملا غيص ول هنأ نم غلبأ لب ال .فاطملا ةياهن يف عانقإلاو

 دهاش وه امب اهباجيإو ءاهليلد تابئإب ةفصلا تابثإ نأ - هسفن ىلإ عجر اذإ - ملعي لقاع

 ؛(2) . . .الفغ اًجذاس اذكه اهتبثتف اهيلإ ئجت نأ نم ىوعدلا نم غلبأو دكآ اهدوجو يف

 ةجاحم هبش ىلإ ذئدنع لوح دق رمالا ماد ام ليلدلا ةميق نع هرودب فشكي ناطبتسالاف
 وأ لقعلا قيرط نم وهأ هردصم لهجن دف انرثأت نأل ؛ةغلابلا نم ءىش كلذ يفو ؛ةيلقع

 . يئانكلا ريبعتلا ىوحفب ايدارإ ال انعنتقا انرثأت دار املكو ؟نادجولا قيرط نم

 «ليلدلاب ةفصلا تابثإ ىلع ةيانكلا لضف ففوي نأ نيسرادلا ضعب ىبأي كلذ مغرو

 دهاوشلاو ةلثمألا ديدع يف رهظي ام وهو .كلذ ىدعتت ةيريبعتلا اهتميق نأ ثيحب

 ريبعتلل ةميف لك نأب - رهاقلا دبع مهسأر ىلعو - نويغالبلا ءاري ام لبقن نأ عيطتسنا
 ةيانكلاف ؛اهدوجو يف دهاش وه امب اهباجيإو اهليلد تابثإب ةفصلا تابثإ هنوك يف ينانكلا

 نأ عيطتسن . . .نويغالبلا اهركذي يتلا ةلثمالاو «ةيويحو ءالتما كلذ نم رثكأ نوكت دف

 نع ةيانك وأ ,فوصوم نع ةيانك اهنأ وأ «ليلد ةطساوب ةفص تابثإ نم رثكأ اهيف دجن
 .(3)«هيلو نمو .يكاكسلا ركذي امك «ةبسن

 لثم نايدجي ال دق ضيرعتلاو ةيانكلا نأ بقاشلا همهفب كرحأ يناجرجلا نأ قحلا نمو

 «لصاوتلاب رمالاك ؛ماهفولل ةلاطإلا يعدتسي ماقملا ناك اذإ ةصاخ .فشكلاو حيرصتلا

 هبسن دقو ؛نييبتلاو نايبلا هباتك نم ظحاجلل اصن امهيف دروأ دقو .عطاقتلا نع يهنلاو

 لصاوتلاب رمالاب ىفتكا اله بوقعي يبال ليقف» :هلوقب همتخو 24)عفقملا نبال ريخالا اذه
 تملع ام وأ :لاف ؟عطاقتلا نع يهنلا وه ةلصلاب رمالا سيكوأ ؟عطاقتلا نع يهنلا نع

 نأ رهظيو .(6061؟فيشكتلاو حاضيإلا لمع لوقعلا يف نالمعي ال ضيرعتلاو ةيانكلا نأ

 دارأ هنأو ةصاخ «كلذ بّلطت ماقملا نال ؛لماك موي ةليط ةبطخ بطخ ةجراخن نب سيق

 .15 ص ١ يئانكلا برولسالا(1)

 .358 457 ص «راجعإلا لتالد 2)

 .422 ص ءروطتلاو ةينقعلا نيب ةغالبلا ةفسلف ءديع ءاجر (3)

 .117 ل16 :115 ؛.1 نيعلاو نايبلا (4)

 .130 ص ءزاجعإلا لئالد (5)



 .رمالا كلذ لثمل ةيفاك ضيرعتلاو ةيانكلا نكت ملو .عنقيو مهفي نأ
 ظفللا كّلدي نكلو ءهدحو ظفللا ةلالدب هنم لصت ال١ يذلا برضلا اذه نم ةيانكلاو

 ىلإ اهب لصت ةيناث ةلالد ىنعملا كلذل دجت مث .ةغللا يف هعوضوم هيضقي يذلا هانعم ىلع
 :تلف اذإ كنأ ىرت الوأ . . .ليثمتلاو ةراعتسالاو ةبانكلا ىلع رمالا اذه رادمو ءضرغلا

 كنإف «ءىحضلا موؤن :ةأرملا يف تلق وأ .داجنلا ليوط :تلق وأ ءردقلا دامر ريثك وه

 ىلع ظفللا لدي نكلو .ظفللا درجم نم ينعت يذلا كضرغ ديفت ال كلذ عيمج يف
 ىنعم لالدتسالا ليبس ىلع ىنعملا كلذ نم عماسلا لقعي مث ؛هرهاظ هبجوي يذلا هانعم

 ليوط هنأ داجنلا ليوط نمو .؛فايضم هنأ دامرلا ريثك نم كتفرعمك ؛كضرغ وه اًينا

 دشلو .«!)«اهرما اهيفكي نم اهل ةمودخم ةفرتم اهنا ةأرملا يف ىحضلا موؤن نمو ؛ةماقلا
 ءاماع ًاليزنت لئاسملا ليزنتب هيف ادبي يذلا يناجرجلا رهاقلا دبع جهنمب سرادلا بجعُي ام

 ةنوكم ةدحو رغصأ ىلإ ةلأسملا تتفي ىتح صيصختلا ىلإ اهنم جردتي نأ ثبلي ام مث

 وأ ديعبلا ىنعملا وه اهنم دوصقملا نأ يف عمتجت اهلك ليثمتلاو ةراعتسالاو ةيانكلاف ؛اهل

 ةيوغللا اهتلالدل اًفلاخم اًمضو ظافلالا عضو نم هيلع لدتسي يذلا «ىنعملا ىنعم»
 هبرض امب ةركفلا هذه دبأو .ملكتملا هدارأ يذلا ضرغلا ىلإ ةياهنلا يف لصتل ؛ةيلصألا

 دهاوشلا كلت ليلحتب ماقو هب أدب ام لوأ اهرابتعاب ةيانكلاب ايدتبم دهاوشلاو ةلثمالا نم

 قوذت ىلع مئاقلا جهنملا اذهف» .يبدالا هقوذ ىلإ ادنتتسم اهنم ةدئافلا جارختساو

 مل ةقدو ةبوصخو اًقمع ةيانكلا ثحبم ىطعأ دق يبدالا قوذلا ىلإ ماكتحالاو صوصنلا
 .(2)«.ريغ دنع اهدجن

 انعم ةدارإ روجت ام وهو :23ةيانكلا يف لوالا ىنعملا ةفيظو ىلإ رهاقلا دبع صرع

 عماسلا نيب طيسو - هب صتخا امب - هنأل ؛ةلالدلا يف هنكمت ةرورضو .هتعيبط نيبف
 الثم هل برضو «ةفلكلا ةلقك ءهيف اهرفوت بجاولا طورشلا نيب امك «يناثلا ىنعملاو

 :رعاشلا لوقب

 (4لجالاة بيرق الإ عاتبأ 2 الو لاصفلاب ٌذوعلا عتمأ ال

 .202 ص ءراجعإلا لئالد (1)

 .158 ص «ةينايب تاحلطصم (2)

 .207 ص ءراجعإلا لئالد (3)

 ةيئاح يف ءاجو 407 ص :حاتفملو .207 .241 ص هرزاجعإلا لئالد يف امك ةمره نبال ثيبلا )4(

 نم وه . ..بارشلاب اًعلوم ناك .ءارعشلا ةقاس نم ءةمره نب ميهاربإ وه ةمره نبا» :406 ص .حاتفملا

 .2...نالبع سيق نم .ملخلا
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 دبع نأ فسؤملا نمو .فلكتلا نع دعبلاو نكمتلا اهيف رهظي يتلا عاونألا نم وهو
 هرابتعاك ؛لوالا يوغللا ىنعمل صئاصخ نع هلاق ام ىلإ اًئيش فيضي ال داكي رهاقلا

 ىنعملا ئجي دقو .2!!نطابلا يزمرلا ىنعملا وهو يناثلا ىنعملا فالخب ءارهاظ اًيوغل ىنعم
 نب سابعلا لوقب ًالثم كلذل رهاقلا دبع برضيو «ةيلالدلا هتفيظو يدؤي ال لرالا

 : فنحالا

 (2)ادمجتل عومدلا يانيع بكستو اوبرقتل مكتع رادلا دعب بلطأس
 :هلوقب هيلع كفو

 نسحأف ءدمكلاو نزحلا نم قارفلا هبجوي ام ىلع عومدلا بكسب لدن ادب»

 بيار

 نم يقالتلا ماود هبجوي ام ىلع لدي نأ سمتلاف هضيقن ىلإ سايقلا اذه قاس مث
 ام نزحلا نم ةمالسلاو ةرسملا ةدافإ يف هب غلبي دومجلا نأ نظو ءادمجتل# هلوقب رورسلا

 رفاثتلاو ءاحضاو فلكتلا ادب دقف ؛23)«. . .ةبآكلا ىلع ةلالدلا يف عمدلا بكس غلب
 ةركفلا هذه ليلحت يف رهاقلا دبع ضافأ مث ؛ىنعملل ةنوكملا ءازجالا نيب اًرراب يلالدلا

 ىلع عالطا ةعس ىلع لدت يتلا دهاوشلاو ةلثمألا ديدعب كلذ ءانثأ دهشتساو ةريبك ةضافإ

 . ةيبرعلا رارسأب ةقيمع ةفرعم ىلعو «يبدالا ثارتلا

 ريغ قيرط نم ةفصلا تابثإ لضف هيف نوبي ضيرعتلاو ةيانكلا يف الصف دقعي هارتو
 عماسلا ىلإ هقلت مل اذإ هل اهتيثت ءيشلل ةفصلا كتابثإ كلذك 0

 لضفلا نم هل ناك ةراشإلاو زمرلاو «ةيانكلاو ضيرعتلا بناج نم هيلإ تئجو احيرص

 لعلو .)6هيف ةليضفلا عضوم لهجي الو «هليلق لقي ال ام قنورلاو نسحلا نمو «ةيزللاو

 هيلع راس يذلا جهنلا نس يناجرمجلا نأ دكؤي ام وهو «ةيانكلا يف لخدأ نوكي هلك اذه

 دق نوكي ةراشإو زمرو ضيرعت نم اهعاونأو ةيانكلا لضف هركذب هنأو ءهدعب نويغالبلا

 يناجرجلا ثدحن»١ كلذبو ؛ةيانكلا تايلامج ةنابإ يف ةماهلا تكنلا هذه ىلإ هريغ قبس

 نع ثدحتو دهاوشلاو ةلثمالا نم ريبك ددعب ءاجو «ةيانكلا بولسأ ىف ةطقن لك نع

 , #00 . .ةينفلا اهتميق

 .98 ص ؛نايبلا لوهجم باتك نم ةركفلا هذه انسبتقا (!)
 ىلع رثمأ ملو .بوكسم رهف ؛هبص :ًاباكتو ابكس هوحنو ءاملاو .اًبوكسو «ًابكس هوحنو ءاملا بكس (2)

 . 66 ص «ةئرلوملا يف وهو ؛هتاويدب تيبلا

 .208 ص «ءراجعإلا لئالد (3)

 .236 ص .قبالا ردصملا (4)

 . 156 ص ؛:ةيلامجلاو ةيفرعملا داعبألا ةيانكلاو لسرملا راجملا (5)
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 فرعيس ام ىلإ ةيانكلا ميسقت هريغ يناجرجلا اهيلإ قبس يتلا ةماهلا سسألا نمو

 لمتشي ءىش يف اهلعجب هيف اهلعج نع نونكيو كلذب حيرصتلا نوعديف» «ةبسنلا ةيانكب
 ةرهاظلا ةهجلا نم تابثإلا نم اودارأ ام ىلإ ةلمجلا يف نولصوتيو «هب سبلتيو هيلع

 :مجعألا دايز لوف هلاثمو ءقدي كلسمو .ىفخي قيرط نم لب ةفورعملا

 جرا نبا ىلع تبرض ةبق يف ىدنلاو ةءورملاو ةحامسلا نإ

 ءهيف بئارضو حودمملل ًالالخ فاصوالاو يناعملا هذه تبثي نأ ىفخي ال امك دارأ

 ةبقلا يف اهنوك لعجف .حيولتلاو ةيانكلا نم ىرت ام ىلإ لدعو ...حّرصي نأ كرقف
 . 2176. . .هيلإ ةراشإو هيف اهنوك نع ةرابع هيلع ةبورضملا

 جرشحلا نبال تافصلا هذه تابثإب حرصي الأ دارأ نيح هنإف» : حاضيإلا بحاص لاق

 يوذ دوجول هيلع ةبورضم اهلعجو «ةبف وذ اهلحم اهنأ ىلع كلذب اهينت ةبق يف اهعمج
 اذهو .(22)« . . .ةيانكلا قيرطب هل ةروكذملا تافصلا تابثإ دافاف «نيريثك ايندلا ىف بابق

 عجريو . نيرخأتملا نييغالبلا بتك يف ةبسنلا ةيانكب - دعب اميف - يمس ام وه مسقلا

 نم لعج دقو .اًقنآ روكذملا صنلا يف رهظي امك يناجرجلا ىلإ هيلإ قبسلاو هيف لضفلا
 ىلإ لصوتي اذه لئاق نأ كلذو ؛هيدرب يف مركلاو ءهيبوث نيب دجملا» لئاقلا لوق هريظن
 ىلإ دابر لصوت امك ءهسبلي يذلا هبوث يف امهلعجي ناب حودمملل مركلاو دجملا تابثإ
 سلاج وه يتلا ةبقلا يف امهلعج نأب جرشحلا نبال يذلاو ةءورملو ةحامسلا تابثإ

 لوق يف امك ؛ةفصلا نع ةيانكلا وه رخآ مسق يف لضفلا هيلإ دوعي امك .(3)"اهيف
 : لئاقلا

 ليصفلا لوزهم بلكلا نابج ينإف بيع نم يف كامو ظ
 لازهو «بلكلا نبجب كلذ نع ىنُك ةفايضلاو مركلاب هفن فصوب حرصي نأ لدبف

 :ةمره نبا لوق هريظنو .فولأم هبانجو «بدؤم هبلكف ؛ليصفلا

 لاصفلاب ذوعلا عتمأ ال

 :بيصن لوقو

 هرهاظ ننم مهريضو هموق ىلع زيزمعلا دبسعل
 هرماع ٌةلوهام كرادو مهباوبأ لهسا كبابف

 (4)هرئازلا ةنبالاب مالا ن- م نيرئازلاب سنآ كبلكو

 .158 3 ةغالبلا مولع يف حاتفملا صيخلتل حاضيإلا ةيغب (2) 2.237 ص ءراجعإلا لئالد (1)
 239 .238 .237 ص ءراجعإلا لئالد (4) 2.238 ص .راجعإلا لئالد (3)
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 ريبعتلا رسب قيمع يعو ىلع لدي (راثكإ برض لكل ليثمتلا نم رهاقلا دبع رثكأ دقلو
 رهوج ىلإ ذفانلا دقانلا قوذلا هدامع ابدأ ًاليلحت اهليلحتب ماقو ةلثمالا عونو يئانكلا
 ةيانكلا ماسقا نم نيمسق مهال هقبس ىلع نوعمجي نوسرادلا داكيو .اهصئاصخو يناعملا

 يه «ةيانكلا يف ةيعرف ةلأم ىلإ قفو هنأ وديي» ذإ ؛ةبسنلا ةيانكو ؛ءةفصلا ةيانك :امهو

 ضيرعتلا بناج نم اهتبثن ةفصلا تابثإ نع ةيانكو ءةفصلا سفن نع ةيانك ىلإ اهميسقت
 . (1)«ةيانكلاو

 لّثميو ؛ةتبثمو ةيفنم نوكت دق ةبسن نع ةيانكلا نأ ىلإ انرظن رهاقلا دبع هجويو
 :ةفعلاب ةأرما فصي ىرفنشلا لوقب اهنم ةيفنملل

 تلح ةمالملاب تويب ام اذإ اهتيب موللا نم ةاجنمب تيب
 :مجعالا دايز لوقب ةتبثملل لثمو ءاهتيب نع هيفنب موللا اهنع ىفن ذإ

 ىدنلاو ةءورملاو ةحامسلا نإ

 ,(2)هيلع ةبورضملا ةبقلا ىف ةعومجم اهلعجب هحودممل لالخلا كلت تبثأ هنال
 انلعجي ال ةديدع تايانكب دحاولا ىنعملا نع رييعتلا نأ ىلإ رهاقلا دبع نّطفت امك

 هنأ ملعاو» :لاق ءاهنيب اميف ةتوافتم اًبلاغ يتأت اهنوكل ؟تايانكلا كلت بسانن يعدن
 نأ زوجي الف «بسانتلاب هيلع مكحي نأ حلصي ةفصلا تابثإ يف ةيانك ءاج ام لك سيل

 ناك نإو ءليصفلا لوزهم :هلوقل (ريظن ًالثم «نيرئازلاب فأرآ كبلكو : هلوق لعجي
 ؛دحاو ىنعم نع نيتياتك اعيمج اناكو «ةفايضلاو ىرقلاب فصولا اعيمج امهنم ضرغلا

 نم دجت امَّلَقو .(6)3. . .اهبسانت بجوي ال دحاولا ىنعملا ىلع تايانكلا بقاعت نال
 ةيانكلل ةينفلا صئاصنخلا صحفو ةقدلا يف هتقيرط كلس نم رهاقلا دبع لبق نييغالبلا

 هنع ريبعتلا متو (”حاو ىنعملا ناك اذإف .اهل ةنوكملا اهتايثزج رغصأ ىلإ اهب ةدوعلاو

 هتغايص ةوقو ةجرد يفو «هنع ريبعتلا يف ةبسانتم اعيمج اهنأ كلذ ينعي الف «تايانكلاب
 . هليكشتو

 كلل يف هلا ؛يظفل ال يلقع اهيف ىنعملا ةفرعم نأ ةيانكلل هثحب يف فيرطلا نمو

 تابثإ اهنأ اهرمأ لوصحمو اهتقيقح تدجو اهيلإ ترظن اذإو «ةيانكلا ىلإ رظنت نآأو»

 ,24)« . . . ظفللا قيرط نود لوقعملا قيرط نم ىنعملا كلذ فرعت تنأو «ىنعملا

 .99 ص «,ىنعملا وحنو توصلا وحن (1)

 239 ص ءراجعإلا لئالد (2)

 .241 .240 ص «يتيللا ربمملا (3)

 .330 ص ء.راجعإلا لئالد (4)



 اعنتقم كلعجي ىتح ءاهراوغأ ربسو اهليلحتو لاثمألا برض ىلإ كب لقتني اتفي الو

 ةبيرق الإ عاتبأ الو» :هلوقب دارأ ةمره نبا نأ تفرع رعشلا ظفل نم سيلف» :لاق «هئارآب

 ءاليوأت هل تبلطف . . .فيطللا رظنلاب هتفرع كنكلو «؛فايضم هنأب حدمتلا «لجالا

 دق ناك ًاريعب وأ ًءاشش ىرتشا اذإف ءفايضألل هيرتشي ام يرتشي هنأ دارأ هنأ تملعف

 ,(1):بيرق نع رحنيو حبذي هتأال ؟هلجأ اند دق ام ىرتشا

 وهو ؛ةيانكلل هثحب يف يناجرجلا رهاقلا دبع هعنطصا يذلا جهنملا هلك اذه يف انمهيو

 ةوطخ لك يف لماكتلا هيلع بلغي ذإ ؛ملعأ اميف هلبق نويغالبلا هكلسي مل ديرف جهنم
 اهتغالب نايب وأ .داتعملا ريغ ىلع اهميسقت وأ .؛ةيانكلا فيرعتب رمالا قلعتأ ءاوس ههنم

 هراربإ يف وأ «ليثمتلاو ةراعتسالاك ىرخالا نايبلا روص ءوض ىف ةيريبعتلا اهتميقو

 هماوق يذلا ليلحتلاب كلذ لك يف ناعتسا دفو ,يئانكلا نفلل ةنوكملاو ةيهانتملا تايئزجلل

 . يبرعلا بدألل ميلسلا قوذتلا

 لاحلا وه امك - تاراشإ نمض ىتأ نإو -ضيرعتلا نع ثيدحلا يناجرجلا لمهي ملو

 اولوأ َركذتي امنإ ... » : ىلاعت هلوق نم ضرغلا سيل» :لاق ذإ صاصتخالاو رصقلا باب يف

 لاقي نأو رافكلا مذي نأ نكلو ءهانعم رهاظ نوعماسلا ملعي نأ :[دعرلا] « 252 بابأألا

 نإ مكنإو ءلقع يذب سيل نم مكح يف مهيلع ىوهلا ةبلغ نمو دانعلا طرف نم مهنإ
 يلوأ ريغ نم كلذ يف عمط نمك متنك اوركذتيو اورظني نأ يف مهنم متعمط

 ,(20«بابالا

 نم رثكأ يف نينورقم اءاج نإو «ةيانكلاب هتلص نيبي وأ «هفرعي مل هنأ نيبلا نمو

 ىلع اهيلع هتابيقعت ةفاكو هل اهبرض يتلا دهاوشلا لدتو ««راجعإلا لئالد» يف عضوم

 لوق كلذ ىف هتلثمأ نمو ءحيرصتلا لدب هيلإ ءوجللا نم ضرغلا ملعو «هراوغأ ربس هنأ

 «[تاعزانلا] « 222 اًهاَشْخَي نم ردنم تنأ اَمِْإ» :«امنإ) ثحابم نمض ءاج دقو .ىلاعت هللا

 :رعاشلا لوقو ء[رطاف] « 422 ... بيقلاب مهر نوشخي نيدلا ردتت اَمْنِإ ... 8 همسا زع هلوقو

 (3)قزّرام دبعللامنإ اهتبحم قزرأ ملانا

 . 31 ص «راجعإلا لئالد )10(

 .272 ص .قبالا ردصملا (2)
 .«قررأ ملهو ءاقرر* يف اهمدقت ام ىلع مالكلا راجعأ درب عيدبلا بهذم يف ىمي ام هيفو (3)

593 



 ءهسفن حصني راص دق هنأ ضيرعتلا قيرط نم كمهفي نأ ضرغلا» :هحرش يف لاق
 .؟!):فاعسإ اهنم نوكي نأ نم ساييو اهلصو نم عمطلا عطقي نأ هل يغبني هنأ ملعبو

 اهيلع اولدو ءاملعلا اهيلإ نّطفت امَّلَف رظنلل ةتفال ةيبولسأ ةرهاظ ذئدنع ضيرعتلا راص دقف
 مث» :يناجرجلا لوقي كلذ يفو «ءامنإ» ب اًنورقم ىتأ دقو ةصاخ .ميكحلا ركذلا يآ يف

 :تلق ولف «امإ» نود نم لصحي ال كل تركذ يذلا ضيرعتلا اذه نأ يف بجعلا نإ

 امنإ ضيرعتلا اذه نأ كلذ يف ببسلاو . . .ةيآلا يف هيلع لدي مل بابلالا ولوأ ركذنب

 حيرصتلاو تابثإلا دعب نم يفنلا ىنعم مالكلا نمضت نأ ءامثإ» ناش نم ناك نأب عفو
 اهتايفلخ اهل-امنإ تابثإب ضيرعتلا ينعأ - ةلأسملاف .6)22. . .لقعي ال نمم ركذتلا عانتماب

 .برعلا مالكو ميكحلا ركذلا يأ يف اهيلع فقن يتلا ةيبولسالا اهداعبأو «ةيوغللا

 ؛«راجعإلا لئالد»و «ةغالبلا رارسأ» هيفلؤم يف ضيرعتلاو ةيانكلل يناجرحلا ضرع
 .ديدجتلا ىلإ هيف اعران ديلقتلا نع اديعب هثحبو ءرخآلل المكم امهدحأ يف هئيدح ناكو

 هميدق يبرعلا ثارتلا ىلع هعالطا نسحو هلبق نييغالبلا ثارتب ريبكلا هماملإ كلذ يف هناعأ

 ,ةيانكلا فيرعت نم هب ىنأ اميف رثكأ هتتطف ترهظو هتيرقبع تقدفت دنو . هئدحمو

 .دقانلا هقوذ ىلع هيف دمتعا ًاليلحت اهليلحنو اهل لاثمالا برضو

 زمرلاو حيولتلاو ىضيرعنلاو ةيانكلا نيب هقيرفت مدمك دخآم نم هل هجو امهمو

 نأ ثحابلا نكمت دحاو ناكم يف ةيجهنم ةسارد اهتساردو اهبيوبت مدع» وأ ؛23)ةراشإلاو

 هب تراتما امو ةساردلا ةعيبط نإف كلذ نم هل هج امهمو ؛(4!:ةلوهسب اهيلع هدي عضي
 ماملإلا نع هلغش كلذ لك «صاخلا ىلإ ماعلا نم قلطنت ةيجهنمو ليلحتو قمع نم
 .راكفالا مهأ ةشقانم ىلإ ةئيهلا تايئزحلا نع فارصنالا ىلإ هب ىدأ امم ,.هعوضومب

 نب دمحأ سابعلا يبأ يضاقلل وهو :«ءافلبلا تاراشإو ءابدألا تايانك» باتك ربتعي
 دقو .ةيانكلا نفب تلقتسا يتلا بتكلا نم (ه 482 ت) يفقثلا يناجرجلا دمحم

 لمع نأ ودبيو .لصفلا ماقم بابلا موقي ثيحب اًباب نيرشعو ةعبرأ ىلع هتدام تعروت
 هيف دمتعا اًفيلعت تايانكلا ضعب ىلع قيلعتلاو فينصتلاو رايتخالا يف رصحني هيف فلؤملا

 ءارجإ يف مهيلع اًضرتعم ءابدأالا ضعبل هدقن هجوي ام ًةداع وهو ؛يبدالا هقوذ ىلع

 272 ص ءراجعإلا لئالد (1)

 .273 ص هراجعالا لئالد (2)
 .169 ص «ةينايب تاحلطصم (3)

 .18 ص . يئانكلا برلمالا )4



 .ديعبلا ىنعملا ليبسم ىلع ال ءرهاظلا ىلع مهفي اهانعم نأ ًالثم حجري نأك ءةيانكلا
 بيقعتلاو ةداملل هضرع ةقيرط ىف «ضيرعشلاو ةيانكلا) ىبلاعثلا باتكب هيبش باتكلاو

 يحابإلا يبدالا هاجنالا اذه يف اًضيأو « ةماعلا تايانكب ةامسأ ام ىلع هيبنتلا يفو ءاهيلع

 نم وهو ركذملاب لزغلاك يسنجلا ذوذشلا رهاظم نع فشكيف «تايانكلا هروصت يذلا

 يف كلذ ىلإ ةراشإلا تفلس امك «يسرافلا بدالاب يبرعلا انيدأ اهب رثأت يتلا ضارغالا

 مدعو سنجلا ةسراممو ؛ناملغلاب لزغلا ىلإ كلذ ىدعت لب ال كامرا هذه نم عضوم

 تايانكل ضرعم كلذ بناج ىلإ وهو «تايانكلا ضعب هرهظُت امك ىثنالا يف ةغرلا

 . برعلا مالكو .ةفيرشلا ةيوبنلا ثيداحالاو .نآرَملا

 امب اهلك تاغللا ىلع ةيبرعلا لضف ةنابإب هباتك يناجرجلا سابعلا وبأ يضاقلا أدب

 امبو ءراجيإو طبو ءراجمو ةقيقح نمو ؛ةبوذعو ةسالس نم اهبيلاسأ هب تدرفت
 نع ةراعتسالابو ءحيرصتلا نع ةيانكلاو ةراشإلاب هيف تنغتساو «؛ةحمللا نم هب تزاتما

 ىلع اهيلإ اورظن دقو ءاهئاملع ضعب فقوم عم هيف يقدلي ةيبرعلا ةلزنم نايبتو .ةقيقحلا
 عوضومل ةثطوت كلذ لعج هنأ مولعملا نمو .قالطإلا ىلع تاغللا فرشأو لضفأ اهنا

 امك ةراشإلا فدارت اهايإ العاج ةيبرعلا صئاصخو رارسأ ىدحإ ةيانكلا اربتعم باتكلا

 .ناونعلا نم ودبي

 «ناوفنعلا يف لرأ ملو» :لاقف .باتكلا فيلات يعاود نع سابعلا وبأ يضاقلا نابأ

 ؛ءاغلبلا تاراشإب اًنوتفم ؛ءابدألا تايانكب اًقوغشم ء.نامزلاو رمعلا ىهتنا ثيح ىلإو
 مجلا ىلع ترثع ىتح ءاهدئارف مظنأو ءاهدباوأ ديقأو ءاهدراوش مضأو ءاهلاوض لقعا

 وه تايانكلا نفب هقلعت نإف كلذبو .(6)1. . .ةقئارلا تاراشإلاو ةقئافلا تايانكلا نم
 نم هراتخا ام رايتخا يف هقوذ هيف مك هنآ رهظي يذلا باتكلل هفيلات ارو ةيقحلا عفادلا

 «هفيلأت ىلإ هيف قبسي مل هنأ يعديف «هباتك ةميق نع فشكي نأ ثبلي الو . ةيانكلا جذامم

 ءاهيلع لبق نم مّحازأ ملو اهيلإ قبسأ مل ةقيرطو ءعرتخمو رّكتبم فيئاصتلا نم هنإ لب#
 ىلإ هقبس دق يبلاعتلا نأ نم مغرلا ىلع اذهو .(©«ركف اهعرتفي مل ءركب ءارذع يهو
 ةميقلا دوعتو .(3)هيلإ قبسُي مل هنإ رخآلا وه لاق دقو ؛ضيرعتلاو ةيانكلا باتك فيلأت

 .3 ص («فلؤملا ةمدقم «ءاغلبلا تاراشإو ءابدألا تاياتك (1)

 .3 ص «فلؤملا ةمدقم :ءقباسلا ردصملا (2)

 «ىلاعت هللا باتك نم هدقع عيصرتو ؛ههبش فيصرتو هلثم فيلأت ىلإ قبسأ مل يناراو» : يبلاصتلا لاق (3)

 .4 ص «ضيرحتلاو ةيانكلا
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 نع ررحتلا» :يف هلمجأو يناجرجلا سابعلا وبأ يضاقلا هركذ ام ىلإ باتكلل ةيقيقحلا
 .هنم لمجأ وه ام ىلإ هركذ نم ريطتملا ظفللا كرتو .ةفيطللا تايانكلاب شحاوفلا ركذ
 «مذلا هنطابو حدملا هرهاظ ظفلب مذلا ىلإ دصقلاو «ةسيسلا ةعانصلا نع ةيانكلاو
 اهثحب يتلا يه دئاوفلا هذه لعلو .(1)تارابعلا يف ننفتلاو تاغللا يف عسوتلاو

 يتلا عورفلا نم عرف وهو «يئانكلا ريبعتلا ةغالبب هومسأ ام تحت نورخأتملا نويغالبلا

 يناعملا ميسجت يف اهرودو «ةيريبعتلا اهتميف هيف زربتف ةيئانكلا ةروصلا ةسارد اهيلع موقت
 .ةراشإلاو زمرلاو راجيإلا قيرط نم

 لاعفألا نع ناسنإلا ةرابع» ةيانكلا يف لصالا نأ يناجرجلا سابعلا .وبأ يضاقلا ىري

 ريسغ اهيلع لدت ظافلأب عامجلاو ةجاحلا ءاضق وحن نم ًةداع نويعلا نع رتسُت ينلا

 لاق . . . ؛اهئياعمل زرح اهنع ةيانكلاف . . .اهتهج ىلع اهداريإ يف اهلزنت اهلك ؛ةعوضوم
 هنال هرسلاب عامجلا نع ىنكف ء[ةرقبلا] « 29 ... ار نهودعاوث ال نكلو ...» :ىلاعت
 2206. . .بارغلا الإ هرسي ال نييمدآلا ادع امو ءاًبلاغ رسلا ىلع نييمدآلا نيب نوكي

 ناك نإو «هلمعب مايقلا وأ هب هوفتلا نسحي ال ام وهو ماعلا ىنعملا اهيلع بلغي ثيحب

 بعش نم ةبعش اهلعجو :23)ةراعتسالا عاونأ نمض اهكلس ءاملعلا نم رخآ ضعب
 عضاوم يف يناجرجلا سابعلا وبأ يضاقلا نابأ دقو .(4)ةغ ةغالبلا ةفص ىلع ًاليلدو زاجملا
 ؛ءارزإ نم ءارعشلا ضعسبب قحل امو ءحيرصتلا ىلع رتسلا لَضَف باتكلا ةبطخ نم
 :بابحلا نب ةبلاو مهنمو ,حيرصتلا هيف بجي يذلا عضوملا يف ة اورهاج مهنركل

 4 ٠3 ص «فلإملا ةمدقم ؛ءاغلبلا تاراشإو هابدألا تاياتك نم بختملا (1)

 .4 ص «ءاغليلا تاراشإو ءابهالا تايانك نم بختتنملا (2)

 ريظن دجوي برعلا ةغالبلا ءاملع ىضعب ىدل ةراعتسالاو ةيانكلا ملطصم نيب ةداع لصحي يذلا براقتلا نإ (3)

 ةيانكلا ةفيظو لالخ نم ةركفلا كلتل «نراوغول لاشيم» ضرع دقو .لاثملا ليبس ىلع ةينرفلا ةغالبلا يف هل
 «ةبانكلا يبرعلا حلطصملاب هتلباق دق 341210111/7111: حلطصم نأ .ريكذتلا عم يبدالا باطخلا يف ةراعتسالاو

 :نراوغول لاشيم لوقي «لسرملا زاجملا سيلو

 آه 7837ا6 065 اكق/8 انت منكاقناا عانت !'ةسقلازع عجبا انا 065 1366/]2061001 50190 ةانك امانا أ

 هد ]'ع مسصوعقت6 ف اه 270:هنعمو لعك 5220760 جةجاطتنعم مدكمفع معو ذل اه ددعمججاو,ع. 1. ةثعوتأ م20

 لانأأ حقت 18 20601116 651 127011315 12011601816121 مع ععصانااع ودع هعاتن لع 15 226 اهمطوبكع

 ز4زءاطعإا 1غ 0دعمد ععصمساتوانع نع اه مقفول وع كك لع اه ممعممزسدتع . آقطةنتع آقتوانع#© ,

 وجمع , 1973 , 4

 اهنوك يف ةثالئثلا كارتشال ؛ةياتكلاو ليثمتلا اًمفيأ ةراعتسالاب لصتي اممو» :لاق ؛يبلاعتلا روصنم وبأ وهو (4)

 ةضورف .«اهب اهقحلا كلذلف ؛نايبلا ءاملع نيب فالخ الب ةقيقح وه يذلا هييشتلل عرفلاك اهنوك يفو ء(راجم
 ,قبالا ردصملا ؛همزاول ىشعبب ىنعملا نع ريبعتلا يهف ةيانكلا امأو» :لات عضوم يف لاقو ؛44 ص ««ةغالبلا
 .44 ص



 ايسمار نم كسار انك نذأ ةولخ ىلع انيقتاسل لقو»

 (!)ايسملج حكنا ّقرما ينإ ةعاس ىل كهجو ىلع منو
 امهو ءهل اًبحاصم ةبلاو ناكو «ساون يبأيو درب نب راشبب انركذت ةيحابإ ةعزن يهو

 يذلا يحابإلا رايتلا داور نم نادئارو يسابعلا رصعلا يف يبرعلا بدالا مالعأ نم ناملع

 ةايحلا تاذلم يف سامغنا نمو «نذدمتلا عباط نم برعلا ةايح باصأ ام لعفب رهدرا

 . ةيسابعلا

 ةدراولا تايانككلا باب وهو - لوألا بابلا يف يناجسرجلا سابعلا وبأ يضاقلا ضرع

 حيسملا ةفص يف ىلاعت هللا لاق» كلذ نم ءاهنم اضعب درون ةديدع ةلئمال - نآرقلا ىف

 نالكأي اناك ةقيدص همأو لسرلا هلق نم تْفَخ دف لوسر الإ ميرم نبا حيسملا امذ 0 هيلع
 ذإ ؟هنم ببسب امهنال ؛لوبلاو طئاغلا نع ماعطلا لكأب ىنكف «[ةدئاملا] 2<

 نم هنوكل «لوبلا» ظفل نيرسفملا ريسفت ىلإ فاضاف ؛2206. . .امهنم 0 دب ال
 لاقو .برعلا مالك ىرجم يرجت اهنأو ةيانكلا جيرخت يف لسرتسي هارن امك «تالضفلا
 نم هعبتي امو ماعطلاب ءاذتغالا ىلإ جاتحا نم نال» :ةيآلا كلت ىلع اًبقعم يرشخمزلا

 طالخأو باصعأو قورعو محلو مظع نم اكرم اًمسج الإ نكي مل ضفنلاو مضهلا

 نم هريضك ربدم فلؤم عونصم هنأ ىلع لدي امم كلذ ريغو مرفو ةوهش عم ةجزمأو
 نع نافلتخي ال همأو حيسملا نأ وه يرشخمزلا ريسفت يف ام لصاحو .(3!«ماسجالا
 هررفت اميف يلاتلابو ءامهئاضعأ فئاظو وأ ينامسجلا امهنيوكت يف ءاوس .نييداعلا رشبلا

 لعجو نسحاو داجاف كلذ نع نآرقلا ىنك دقو «هركذ نسَحَي ال ام ءاضعألا كلت
 .كلي اًجهنو عبس ةنس هنع ةيانكلا

 ىنكف [ءاسنلا] « 4229 ... ارمُمَيَف ءام اودجت مْلَق ءاستلا مكسمال وأ ...» :ىلاعت لاقو»
 نإ :لاق هنأ سابع نبا نع يور كلذ يفو ءابلاغ اهنم ولخي ال ذإ ؟عامجلا نع هحاللاب

 مسا وهو .وجنلا نع هب ىنك طئاغلا كلذكو هانم نكرر ردع برص حال

 يف عبتي يناجرجلا ساسبعلا ابأ يضاقلا نأ مولعمو .6)24 . . . ضرالا نم ضفخنملا ناكملا

 برق :ةواندو (وند - هلو «هيلإو هئم انف :ندأ.4 ص «فلإمللا ةمدقم «ءافلبلا تاراشإو ءابدألا تايانك )١(

 .ناد وهف

 .6 ص ؛.ءاغلبلا تاراشإو ءابدالا تاياتك (2)

 .41 22 فاثكلا (3)

 .6 ص ؛ءاغللا تاراشإو ءابدالا تايانك نم بختنملا (4)
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 ىنك دقو .فيئصتلاو بيوبتلا لضف الإ هل سيلو ؛هلبق ءاملعلا هركذ ام تايانكلا هذه
 نع ىنكف «؛رهملا اهل بجو ةأرما عانق فشك نم» :هلاوفأ نمو ءاضيأ ِقْقكَي هللا لوسر
 ةفع يف لوقت برعلاو ءاًبلاغ ةلاحلا كلت يف فشكي هنال ؛عانقلا فشكب لوغخدلا
 نأ ىلع لدي ام ةريخالا ةرابعلا يفو .(!)«اعانق هدنع ةسصموم تعضّو ام» :ناسنإلا
 ىلع اهّلمح نوكي دقو ءرواحتلاو باطخلا يف برعلا بيلاسا ىلع يرمت امثإ تايانكلا

 .ضومغ وأ سبل نم اهيف ودبي امل ًاليزم كلذ
 هريراوقلابو «ثرحلابو .ناحيرلابو سابللاب نوكتف (2)ءاسنلا نع ةيانكلا امأو

 ةفرع نبا لوق سابللاب ةيانكلا ةلثمأ نمو «.برعلا تملكت كلذ لكيو .ةحرسلابو

 : يدعجلا

 (3)اسابل هيلع تناكو تنثت هفطع ىنث عيجضلا ام اذإ
 ا :هلوق يفاامكو «ةيآلا يف امك ثرحلابو

 (4)وارملا لكأ همه يثرحف موق ثورح دارمملا لكا اذإ

 . ريراوقلاب اًمفر «ةشمنأ ايد :َكُي هلوفو
 : تايقرلا سيف نبا لوق .ناحيرلاب ةيانكلاو

 (5)ينيعب الإ ناحيرلا مشأ ال

 :روث نب ديمح لوقف ةحرسلاب ةيانكلا امأو
 قورت هاضعلا نانسفأ لك ىلع كلام ةحرس نأ الإ هللا ىبأ

 قبدو راهنلا يماح نم ناح اذإ اهلالظ دربو اهاير بسيط ايف
 (6)قبرط يلع دودسم حرسلا نم ةحرسب يسفن تللع نإ انأ لهو

 .6 ص ؛ءاغلبلا ثاراشإو ءابدألا تايلنك نم بختملا (1)

 .7 ص «قبالا ردصملا (2)

 ءرقبيلاو ءاهملاو «ءابظلاو رفأمللا :اهنم ؛اهل رصح ال تايانك ةأرملا نع مهل نإف ءطقف كلذ سيلو (3)
 . 13 ١12 ص «ضيرعتلاو ةياتكلا عجار . ةليلحلاو :ةلظلاو «سومشلاو

 ةيانكلا نع ًالقن ؛ثرح ةدام يف ناللا يف يور امك .يوغللا دربملا دبزي نب دمحم داشنإ نم تيبلا (4)
 .09 ص ةيشاحلا .ءضيرعتلاو

 ينكي ام (ريثكر» :يبلاعثلا هلاق ام كلذ ديؤي امو ءاهتادحو اهنس رغص ىلع ليلد ةأرملا نع ةيانكلا يف (5)

 ةريغصلا نع  رهدلا دارفأو رصعلا ءاغلب مهو - فسوب نب زيزعلا دبعو «يباصلاو .بحاصلاو ءديمعلا نبا
 .17 ص :«ضيرعتلاو ةيانكلا « . . . ةناحيرلاب

 يف برعلا هب ينكت ام ةلثمأ ركذو «مرحلاو ءاسنلا .نع ةيانكلل ضيرعتلاو ةيانكلا هباتك يف ًاباب يبلاعثلا دقع (6)
 كلذ يغ عجار «فيفط قراف عم يسناجرجلا سابعلا يبأ يضاقلا تايانك يه نوكت هتايانك داكتو ؛نأشلا انه

 .41 240 ص ءروث نب ديمح ناويدب تايبالاو ءاهدعب امو 8 ص ٠ضيرعتلاو ةيلنكلا
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 ىلع دزي مل ذإ ؛نيفلؤملا نم هريغ برد ىلع ريسي دهاوشلاو ةلئثمألا هذه يف وهو
 .اًئيش دهاوشلا كلت

 ءاهرتسل اراثيإ اهمساب حيرصتلا مدعب ةأرملا نع ةيانكلل أجلت برعلا نأ مولعمو

 ا مهئارعش ةئسلا اهب تجهل ىتح مهيف ةخسرتمو مهيلع ةبلاغ ةداع كلت تناكو

 نم ؛ميركلا نآرقلا يناعمب اعيمج لصتت اهنأ الإ ةفلتخم تايانك ةذع عمج بابلا اذه نأ

 2 . نهلجرأو نهيديأ نيب هنيرتفي ناتهبب نينأُي الو .. .» :ةميركلا ةيآلا يف مهلوق كلذ

 توملا نعو .ءبطحلا لمحب ةميمنلا نع ةيانكلا وأ ؛«21)«انزلا نع ةيانك ء[ةنحتملا]

 نع ةيانكلا وأ ء[رجحلا] « 4252 نيفيلا كيناي ئح كر دبعاو » :ىلاعت هلوق يف امك نيقيلاب
 رثأ نع فشكي ام وهو :22)[رثدملا] 4 72 رْهطَف كبايلو »9 :ىلاعت هلوقك بايثلاب بلقلا

 ةيغالبلا هتايوتسم نم ابك اوستلا نيذلا ٍيبرعلا ناسللاب نيملكتملا يف ميركلا نآرقلا

 ْئش سابتقا اودارأ املك سانلا اهيلإ دوعي ةنودم ىلإ لوحت ىتح .يئانكلا بولسألا اهنمو

 ٍ . اهيناعم نم
 ةفلاخملاب تايانكلا ضعب جيرخت يف هيأرب يلدي يناجرحلا سابعلا وبأ يضاقلا أتفي الو

 بيجلا وه امثإو ءاذه نم سيلف ؛«4بيجلا يقن مهلوق امأو» :هلوقك ؛ةقفاوملا وأ

 دقو .(6)3«بلعت هاكح ام اذه «بايثلا نم سندي ام لوآ هنأل كلذب صخو ؛فورعملا
 حيجرت لعجي امم « يئانكلا ىنعملا ءافخ ةقد ىلإ اعجار عضوملا اذه يف مهولا أشنم نوكي

 ىنعملا تح جر سابسعلا يبأ يضاقلا ةنطف نكلو «ةيانكلا يف بلاغلا وه يناشلا ىنعملا

 . يناثلا تدعبتساو «لوألا

 بسنلا ا 1 يك انزلا نع ةيانكلا يف وهو- يناثلا بابلا امأو

 درت ال ةنالف برعلا لوقت» :لثم نم ةديدع تايانك سابعلا وبأ يضاقلا دروأف - اهريغو
 :سابعلا وبأ يضاقلا لاقو .. .ةعواطملا ةينازلا نع ةيانك «سمال دي

 : ةفايه نبا لوق نيف علبأ ةيانكلا يف عيبا مل

 اجلفا رغشلا نم اماسب لبقأ يننأ ريغ امرحم اهنم تلن امو
 (4)ءاج رحم سوفنلا تاجاح كرتأو ةرات دعب ًةرات اهاف مغلاو

 امل ؛ةيانكلا هله سابعلا وبأ يضاقلا نسحستسا دقو «سوفنلا تاجاحب انزلا نع ىنك

 .ةغالبلا ىلع ًاليلد اهايإ اربتعم ءدوصقملا نع ريبعت نم اهيف

 .8 ص «قباسلا ردصملا (2)

 .8 ص «قباسلا رئصملا ن0خ(

 . هلبق : مشل ةأرملا مف مثل :مثلأ . 1] 9 ص «ءاغلبلا تاراشإو ءابدألا تايانك نم بختنملا (4)
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 ««قيرطلا نبا»و ««لجسع نبا :انزلا نع ةيانكلا يف مهلوق تايانكلا هذهب قلعتيو
 نم يبرع وه» :مهلوقب يعدلا نعو :«خرفلاب» طيفقللا نع نونكي ةنبدملا لهأو

 زيمتي يعامتجا عقاو نع ربعت ىتلا رومالا نم تايانكلا هله دع نكميو ,(1):ريراوف

 . يبرعلا عمتجملا ةايح نم ةيخيرات تارتف نابإ رشلاو ريخلا نيب عارصلاو تاضقانتملاب
 هيف دروأف - اهفعضو ةلآلا ةوف نعو عامجلا نع ةيانكلا يف وهو- ثلاثلا بابلا امأو

 ىلع نالف ىنب» :هلهأب ناسنإلا لوخد نع ةيانكلا يف برعلا لوقت» :لثم نم تايانك

 ىلع انليحت ةيانك ىهو .(2)« . . .ةبق اهيلع ىنب فافزلا دارأ نم لك نأ :هلصأو ؛«هلهأ
 لعجي امم .مالسإلا لبق يبرعلا عمتجملا يف ةدئاس تناك يتلا ةيعامتجالا تاداعلا ضعب
 . تايانكلا ةلالد يف مهم رابتعا هل يعامتجاالا دعبلا اذه

 ةيانكلا» يبلاعثلا باتك يف اهاندجو املثم راصمالا لهأ تايانك بابلا اذه يف دجنو

 لوخدلا نع 0 ؛«هتجور نالف ملك :نولوقي دادغب لهأ نأ اهنمو ؛«ضيرعتلاو
 تايانك يهو .؟ . .«اهريرس كرحي# :ةأرملاب لعفلا نع ةيانكلا يف :نولوقيو . . .اهب

 ةبئاص ةلالد هيلع لدن دوصقملا ىلإ زمرت اهنأل ؛ءاغلبلا تايانك نع اهتلالد يف لقت ال

 اهطرق قحلاو ءاهعارش لاشأو ءاهعارك عفرب لعفلا نع ىنكي دقو .ديعب ٌدح ىلإ
 هذه لاثمأ ترثك كلذلو ؛ةحارص اهنع ريبعتلا رذعتي فقاوم ىهو .(4. . .اهلاخلخب

 . اًناسحتساو ةدوعج اهتيي ايف تواقك يتلا «تايانكلا

 بابلا ىف امك - ةعلاو قيضلاو ةبويثلاو ةراكبلا نم هب لوعفملا تافص نع ىنكيو

 ١ : لثم نم تايانكلا ضعبب .ب - عبارلا

 ىلع ردقي ملف اهيف فري يتلا ةليشلا يف ةرح ةليلب ةنالف تنناب :نولوسفيرا

 تباش اهنأ كلذ ىنعمو «ءابيش ةليل :ركبلا اهيف عرتفت يتلا ةليللا ىمستو . . .اهضاضتفا

 مهف ىلع نيعي نأ هنأش نم تايانكلا هذهب ملعلا نأ كش الو .25)«عنتمت الف تبرقو

 روصي يذلا وهو ؛«ضرومغلا هيلع بلغو ءارعشلا هب جهل يذلا اذه ةصاخو ءاهنم ضعب

 .هب حيرصتلا رذعتي لعف نم امهنيب ثدحي امو ةأرملاب لجرلا ةقالع

 .14 «13 ص «ءاغليلا تاراشإو ءابدالا تاياتك نم بختنملا (1)

 . 16 ص ؛قباسلا ردصملا (2)

 .18 ؛17 ص «قباسلا ردصملا (3)

 . 17 نم «قبالا ربصملا (4)

 .23 «22 ص «ءاغلبلا تاراشإو ءابدالا تايانك نم بختملا (5)
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 يف ةأرملا نابتإ نع ةيانكلا ىلإ سمافخخلا بابلا يف يناجرجلا سابعلا وبأ يضاقلا ضرع

 00 عمتجملا يف 0 ترّشتا يتلا ةذاشلا ا ا .هوركملا عضوملا

 ٠ :مهلوق نم كلذ ىلع فقن امك « «ةديقعلا فعضب ةب اولتبا املك - تثمقافتو ودبي ام

 0 ,٠ . . . ثرحلا عضوم ريغ يف هنأرما ذخأي نمع ةيانك «راجلاب راحلا ذخأي

 ىبلقي ناللف»و .؟ةكمسلا بلقي نالفب# هةنع ينكت امك .*لبجلا دعصي# : مهلوقب كلذ نع

 اهضرفي ىتلا ةيقالخألا ةباقرلا هرربت لاعفالا هذه نع ةيانكلاب ريبعتلاف .(17«ةدئاملا

 هئيناوق ىلع نيدرمتم راي الإو .هقالخأب اوُلحتي نأ بجي نيذلا 3 0 حتنجلا

 لدت تايانك ةدع - طاوللاو ةراجإلا نع ةيانكلا يف وهو - سداسلا بابلا يف دهن و

 نايدالاو دئاقعلا هب تنأ ال ةفلاخم هيف ذاش يسنج كولس وه يذلا عينشلا لعفلا ىلع

 ؛«ةيوناملا» عابتأ لثم نم سرمفلا تادقتعم ضعب الإ مهللا ؛ةيعامتجالا تامضاوملاو

 نالف» :بابلا اذه تايانك ةلثمأ نمو ؛(2)لالح ينام باحصأ ضعب دنع طاوللا نال

 لاف ؛«هفلخ نم تيبلا روزي» :نايبصلا رثؤي نميف نولوقيو . . .بارحملا رهاظب يلصي
 :رعاشلا

 (3)هفلخ نم تثيبلا رازي ال نأ هصعت الف هللا رمأ دق
 :طاوللاب الجر وجهي حالا فل ؟ةضورلاا باتك يف دربملا دشنأو

 | ميم رادم مارسحلا يف يتأتو داص ىقشم لالحلا يف كرتتأ

 (4)!ميكحلا لجرلا ةراجت سئبف املظ نزحلا لابج يف ولعتو

 لخملا ذاشلا لعفلا نوسرامي نمل هجوملا يقالخالا دقنلا نم اعون نطبت تايانك يهو

 . عينشلا لعفلا كلذ نع اوعلقي نأ ىسع ءايحلاب

 27 :25 ص ؛ءافلبلا تاراشإو ءابدألا ثايانك نم بختنملا (1)

 امبسح ءاهسسؤم ينام دلو دقو .ةيوناملا اهعابتأ رثك يتلا ةينبدلا بهاذملا رهسمأ نم» :نيمأ دمحأ لاق (2)
 داهطضا نم يقل ام مغرب - هبهلم شاعو و 216 وأ 215 ةئم . . .4ةيقالا راثآلا» هباتك يف ينوريبلا لوقي

 رثآ هل ناكو ءايوروأ يفو ايسآ يف نوريثك عابتأ هل ناكو «يداليملا رشع ثلاثلاو يرجهلا عباسلا نرقلا ىلإ -
 0 ءمالسإلا رجف . ؟ةينبدلا 0

 ص .«ضيرعتلاو ةيانكلا» باتك يفو .31 «29 8 ص 5 تاراشإو ءابدألا تايانك نم 0 )4

 .؟داصلا يضغييو «ميملا بحي نالفو .روهظلا يف بتكي نالف» : 3

101 



 ذيخفتلا نع ةيانكلا يف وهو .عباسلا بابلا يف درو امب ةهيبش بابلا اذه تايانكو

 :ساون وبأ لاق ؛«طشلا نم داطصي نالفب» ذيخفتلا نع اونك املثم ءقحلاو دلجلاو

 لحاسلا يف هللا قزر بلطأ يننكلو رحبلا بكرا ال
 خفني هنأ الول» :تلاقف ءعانم لا هب ينعت «!ءائقلا بيطأ ام» :ىرخال ةأرما لوقو

 فقاوم نع اهريبعت وه تايانكلا هذه نيب عماجلا نأ مولعمو .(!)لمحلا ,ينعت «نطبلا

 نأ بجي امع جورخخو ؛ءايحلل شدخ ةباثمب دعي اهيف حيرصتلا نال ؛جرحلا اهيف دتشي

 .ةماع بادآ نم درفلا هب ىلحتي

 نمو ؛ةنبألاو ءاغبلا نع تايانك يناجرجلا سابعلا وبا يضاقلا دروي نماثلا بابلا يفو
 .«2)هيخأ ةأوس يراوي هنال ١بارغلاب ءادلا هب نمع ىنكي ةشئاع نبا ناك» :اهتلئمأ

 ىتح ءءاقب عارص ظفاحملا رايتلا عراصي لظ يحابإلا بدالا اذه نأ تفاللا نمو
 سيل نأ نوري هءارو نوفقي نيذلا ناكو «يبرعلا بدالا رصعأ نمض رارمتسالا هل نكمأ

 يف لوجي وأ .هردص يف جلتعي امو .هتاساسحإ نع ربعي نأ يف جرح نم رعاشلا ىلع

 .لوقي اميف رح رعاشلاف ءهرقي مل مأ نيدلا هرقأ .هفلاخ مآ قلخلا قفاوأ ءاوس .هسفن
 دويق ةمث سيلو «ضفرب وأ هئارآ نم لبقي اميف هلقع مكحي نأ هئراق وأ هعماس ىلعو

 هنع ربع ام هنمو .يحابإلا بدالا نأ رابتعاب .(3:سحي اًمع ربعي ماد ام رعاشلا اهب ديقي

 ناك نإو «عمتجملا مهذبني صاخشأب رهشي وأ ءءايحلاب ةلخم الاعفأ روصي «تايانكلاب
 . رتسلاو ءافخلا هيلع بلغي يزمر بولسأب كلذ

 ةماعلا هب ينكت ام كلذ نم «جاورألا ةريغ ةلق نع ثايانكلا درت عساتلا بايلا يفو

 ىنكيو . . .اضيأ لئالاب هنع نونكيو «نانرقلا نع هب نوئكي «ريصقلا طئاحلا وه» :مهلوق

 :لئاقلا لوق ىلإ ةراشإ «نوعاملا عنمي ال نالف» :مهلوقب ناحشكلا نع

 لقع نم يدنع نوعاملا عنمي ال تلقف ءراغي الو بحي اولاق

 (4) لستفا اذإ هنم كاذ لسفغي ءاملاف ٌةرم ةراجإلا سند هسم نإ

 .35 :33 ص ؛ءاغلبلا تاراشإو ءابدألا تايانك نص بختنملا (1)

 .335 ص «ءاغلبلا تاراشإو ءابدألا تاياتك نم بختنملا (2)

 .400 ص .برعلا دنع يبدآلا دقنلا سسأا «يردب دمحأ دمحلإ (3)

 :لثالاو ءمدفو لصأت :الوثأ - لثأ :لثإلا .40 .39 ص «ءافلبلا تاراشإو ءايدالا تايانك نم بختملا (4)

 «قرولا قيقد ءاهدقعتم ناصغألا ريثك ءبشخلا ديج ءرمعي ؛ميقتسم :ليوط .ةيوافرطلا ةليصفلا نم رجش

 .ناخشكلا وهو ؛نانرقلا :ناحشكلاو . ضغبلا ودعلا : حشاكلا . ةلئآ هتدححاو
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 ريغ ةفص يهو «سانلا ضعب اهب ىلتبب ىتلا تافآلا نم هلهأ ىلع جوزلا ةريغ مدعف
 «نانبلاب مهيلإ راشيل مهنإ لب ءاهب اوفصتا اذإ صاخشألا اهب ريعي ثيحب ؛ةبحتسم
 : ضرب ألا وأ برجالا دوي ملقم نود رفيو

 امبرو ءحلصملاب نوكتف - رشاعلا بابلا يف تدرو دقو - ةداوقلا نع ةيانكلا امأو

 :يرصبلا زامجلا لاق ؛ رئاشعلا نيب حلصملا اولاق

 رسئابكلاب هوُممرو ربكب سانلا ملظ
 (1) ئاشعلا نيب هحالصإ ىوس بنذ هلام

 000 .ملظم طاسب نم دوقأو :ةيلطلا نم ةرثا :برعلا لوفتو

 تافصلا نع نوكت دق اهنأ ىلع لدي ام وهو ؛ةذوبنم ةفص نع انه تعقو ةيانكلاف

 .يناعملا ةيدات يف هتغالب هجوو .يئانكلا ريبعتلا دئاوف نم يهو .ةبحتسملا ريغو ةبحتسملا
 لاقي» اهتمف - رشع يداحلا بابلا تايانك يهو - هريغو ثدحلا نع ةيانكلا امأو

 :مكو .كّبحَس تحس مكو ؛كقرب دحأ مكو «كلعن تسبل مك :لهسملا ءاودلا براشل

 ؟ةماركلا باب ىلإ تيطخت
 اونكف !ضابقنالا:ماشتحالاو ؛«ةأرملا تمشتحا» :ضيحلا نع ةيانكلا يف نولوقيو

 03): . . .هتقان تدرش :تتلف اذإ ةطرضلا نع نولوقيو . . .اهضابقنال ةمشتحملاب اهنع

 يف لئاذرلا عيشت نأ ةفاخم اهب يلحتلا مزلت يتلا ةماعلا بادآلا اهضرفت تايانك يهو

 .هيف ناسنإلا ةئيشمل لخد ال يدارإ ال اهضعب نأ نم مغرلا ىلع اذهو ءعامتجالا طاسوأ

 نم مدقت امب ةقئال تايانكلا نم عاونأ باب - رشع يناثلا وهو , ىلاتلا بابلا يف دجتو

 ناسنإلا ةيراج نع ةماعلا ةيانك لثم «قباسلا بابلا تايانكب ةهيبش تايانك - باوبألا

 نأ ىلع لدي نول وهو .(#داكلا رهشب ناضمر رهش نع باحقلا ةيانكو .همون ةوسنلقب
 مهتايانك نإ ثيحب «ءامهدلا مهو سانلا ماوع نم مه امثإ يناسللا باطخلا باحصأ

 .راصمالا لهأ اهب رواحتي يتلا تاجهللا ىلإ برقأ

 :اولاق اداوق ناك اذإفا .114 ص ؛6«ضيرعتلاو ةيانكلا» باتكب تدرو يتلا كلت نم برقت ةبانك يهو (1)

 .«بيقرلا نع اضيأ هب ىنكي دقو «6بيبحلا يناث نالفهو ؛6بابحالا لمش عمجي نالف»

 .43 «41 ص فاغلبلا تاراشإو ءابدألا تايانك نم بختنملا (2)

 .44 ص ؛قبالا ردصملا (3)

 .47 ص (:قباسلا ردصملا (4)
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 قحلا» :اهتلثمأ نمو .اهريغل اهب ريطتملا ظافلالا نع تايانك :رشع ثلاثلا بابلا يفو
 لاق ««تاذللا مداهب: ثوملا نع نونكيو «توملا نع هب نونكي ؛ريبخلا فيطللاب نالف

 نالف بكرا :مهلوقب لتقلا نع نونكي امك ؛««تاذللا مداه ركذ نم اورثكا» :335 يبنلا

 ةميذج 1 هبو ءحضولاب صربلا نع برعلا ينكت امك . . .لتف اذإ .«رقشالا رغالا

 .(1)شربالاب هنع اونكو ءصربأ ناكو ءحاضولا
 نم حضولاو ءحبصلا حضو نم نيبأ :لاقي ءحبصلا حضو :حضولا» : ظحاجلا لاقو

 ضايبلاو ء0ضايبلا نع ةيانك حضولاو .حضولا ديج :اولاق «نبللا :حضولاو ءمهردلا
 ىمست ةضفلا يلحو ءضايبلا نم اهيف ام :ليخلا حاضوأو «صربلا نع ةيانك

 .(2):حاضوا

 .ةيشخو اًقوخ هنم عزفت امئإو ؛هركذب رست ال اهنوكل .صربلا نع ينكت برعلاو
 هنم نأ رهاظلاو ءهنع ةيروتلاب بذكلا نم صلختلا يف تايانك رشع عبارلا بابلا يفو

 نإ» : يلع 3225 يبنلا لوق كلذ ىلع ليلدلاو ءضيرعتلا وهو «ةيانكلا عاونأ يف لخاد وه ام

 لاقي ٠ ءاضعب هضعب هبشي مالكلا يف ضيراعملاو - «تذكلا نع ةحيوبانتلل ضيراملا يف

 نم ةيانكلا نم اعون ضيرعتلا رابتعا نأ رهظيو .(3)«هب حصفي مل اذإ مالكلاب شرع

 ةيانكلاف «هب تيمس نإو ضيرعتلا ريغ ةيضرعلا ةيانكلا نأ» كلذ ليصفت «ةيفالخلا رومألا

 ضرع ىلإ مالكلا ةلامإ ضيرعتلاو ءروكذم ريغ اهيف فوصوملا نوكي يتلا يه ةيضرعلا
 ال اذهلو ؛هينعت تنأو هريغل الوق تلق اذإ ءهبو نالفل تضرع :لوقت ؛دوصقملا ىلع لدي

 «ةيظفل ريغ هتلالدو هراجملاو ةقيقحلا ىف اضيأ ىتأي لب «ةيانكلاب ضيرعتلا صتخي
 ١ ١ , (4)«ةثالثلا ةلالد فالخب

 لتق هللا نإ» :لاق هنأ هنع هللا يضر يلع نع يور ام :اهقاس يتلا هتلثمأ نمو
 نإ 000 .ةنتفلا نيكست كلذب دارأ امنإو ءهعم ينلتقيسو:دارأو .«هعم انأو نامسثع

 نيبت مث «باودلا عيبأ :لاقف «هتعانص نع هولأسف مهنم بطخ لجر ىلع اوعدا اموق

 . (5)رينانسلا عيبي هنأ دعب اميف

 ةسيسخلا ةعئصلا نع ةيانكلا يف رشع سماخلا بابلا تايانكب هيبش ريخالا لاثملا اذهو

 ىلإ ةلالد تلخد : مهلوقك يهو ءاهنسحت ظافلأب حئابقلل جاجتحالاو ءاهعفانم ضعب ركذب

 .53 «51 «49 ؛48 ص «؛ءاغلبلا تراشإو ءابدالا تايانك نم بختملا (1)

 .66 ص «تالوحلاو نايمعلاو ناجرعلاو ناصربلا (2)
 .34 ص «ءاغليلا تاراشإو ءابدألا تاياتك نم بختملا (3)

 . 162 :3 حاتفملا صيخلتل حاضيإلا ةيغب (4)
 55 ,54 ص «ءافلبلا تاراشإو ءابدالا تايانك نم بختنملا (5)
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 ,جاجزلاب متخيو .ديدح ملقب بتكي :تلافق ؟هتعاص ام :اولاقف مهيلإ بطخت موق

 لثسو .ىتوملا ةوكو ءايحالا ةنيز :لاف ؟كتعانص ام :كلتاحل ليقو ؛ماجح هلأ اوملعف
 ريباعت يهو .(1)طايخخ وه اذإف ةدقعلا نيكر ةنعطلا ذفانل هنإ :لاقف «لجر نع يبعشلا

 نع هزنتلاو ءصاخشالا نأش نم عفرلا امهنم ضرغلا ءرتسو ؛ةيمسنلا يف عسوت اهيف
 .مهلاح ةقر رهظت ال ىتح مهرمأ ةقيقحب حيرصتلا

 ريغب ءايشالا فصول رشع سداسلا بابلا يناجرجلا سابعلا وبا يضاقلا صخو

 يفن هنم. مهفي امب .ةغالبلا نم نكمتلاب اهتفيص نع يناعملا بلقو ةرابعلا ةوقب اهتفص
 .ارثن همذ ىف :ءاملعلا لاقف» ءرمقلل مهمذ كلذ نم ؛اهتابثإ سيلو ؛ءايشألا نع ةفصلا

 مزليو «نيدلا لحيو «لزنملا ةرجأ بجويو ؛لجالا برقيو ءرمعلا مدهي هنأ :اهنم
 ءاملا نخيو ءقراطلا قشاعلا حضفيو .ناتكلا ضرقيو ءناولالا بحشيو ؛جارخلا

 .(2):صربلا هبشيو .ءمحللا دسفيو

 نوكي امثإ مهطاشن لج نال ؛برعلا نيعا يف هتروص قرت ملو هرمقلا مذ عقو امبرو

 ؛هيلإ ةجاح يف اودوعي ملو ؛ةحارلا ىلإ اودلخ رمقلا نابو ليللا ءاج ام اذإف ءراهنلا ءانآ

 .ةمومذملا فاصوألا ىتشب هوفصو كلذلو

 ءرضاحلا ىلع ىفخي امب بطاخملا ىلإ يناعملا ةيدأت ىلع رشع عباسلا بابلا ىوتحاو
 تدرو ةصق يناجرجلا سابعلا وبأ يضاقلا هيف دروأ دقو «ضيرعتلاب اهيبش نوكي هلعلو

 نع ةارملا تّنك دقو .«3)«رمدملاو هايشلا ةرومهملا ةصق» يهو .ظحاجلل «ناويحلا» باتكب

 صتانت نعو ءصقانلا لالهلاك اًقاحم ءاج هنوكب اموي نوثالث يهو رسهشلا مايأ صقانت

 ناتفيطل ناتياتك امهو «(فنالا روسكم ىأ) اًموثرم ناك (لجر مسا) اميحس نأب سأكلا

 .نهذلا يف احضتت ىتح لمأتلا ىضعبل ناجاتحتو «عادتبا امهيف

 نم ضعب - اهرهاظ فلاخي اهنّطاب ظافلآ داريإ يف وهو - رشع نماشلا بابلا يفو
 ةظفللا لدت دق» :هنع ثيدحلا ددص ىف يناجرجلا سابعلا وبأ يضاقلا لاق ؛ ظافلالا كلت

 57 056 ص «ءاغلبلا تاراشإو ءابدألا تايانك نم بختنملا (1)
 .60 ,.58 ص ءقبالا ردصملا (2)

 نيثالث اهيلإ ىدهأف ءةأرما ىوه ًايبارعأ نأ يكح» :وه بختملا يف ءاج امك صنلاو .123 :3 ناويحلا (3)

 رهشلا نإ هل لق :هل تلاق اهيلإ لصو املف «بارشلا ضعب برشو ًةاش اهنم مالغلا لوانتف هرم قرو ةاش
 «بارشلا نم تلولنتو ًءاش اهنم ضنذخأ :لاق كلذب هربخا املف ءاموئثرم ناك اًميحس نإو .اقاحم اندنع ناك

 .63 ص ؛ءاغلبلا تاراشإو ءابدالا تايانك نم بختنملا .«كلذب رقأف
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 رهاظلا يف حيبقلا ىلع لديف .«كلذ نم دضلاو .هنطابب مذلا ىلعو هرهاظب حدملا ىلع

 ,6)1(2. . .نايبلا دنع حيبق ريغ وهو
 سارلا قولحم يأ ؛ًالجحم رغأ هللا هينارآ :مهلوق لثم جذامنلا ضعب هنم دروأ مث

 ,«2©لاخلخلا عضوم ىف هنال ؛اضيأ ديقلا لجحلاو «لاخلخلا :مهدنع لجحلاو ؛(ديقم
 دعت يتلا بيلاسألا نم نطابلل رهاظلا ةفلاخم ةلكاش ىلع يناعملا ءارجإ نأ مولعمو

 امك تايانكلا ليبس ىلع تتأ اذإ ةيغالبلا اهتلزنم ديزت دقو ءاهمالك يف برعلا ننس نم
 . اًفلاس نيروكذملا نيلاثملا نأش وه

 ءابدالا نيب ةيراج رومرل رشع عسانلا بابلا يف يناج رجلا سابعلا وبأ يضافقلا ضرع

 ءاعدلا يف ةماعلا لوق :اهسحلثما نمو اغلللا ريغ اهل نطفي ال ضيراعمب مهتابعادمو

 «كلملا دبع لوق كلذ نمو فاح الو هللا هايح ال نوديري ؛«ءاب الو ءاح ال» :زومرملا

 نإ :لاف ؛ديزي ابأ اي كتقفنع تباش :بلاط يبأ نب ليقعل ؛ةيواعم وه لب ليقو

 - ضيرعتلا نأ نيبلا نمو .«3)رخبلاب هل ضرعي ؛يافق نممشي الو ءياف نمئلي يراوجلا
 لهأ الإ هيلإ نطفتي ال ثيحب ءافخلا نم  سابعلا يبأ يضاقلا لوق نم هيلع لدتسي امك

 .دهاوشلاو ةلثمألا رابعإب اهتاذ دح يف ةيانكلا نم ىفخأ نوكي نذإ هلعلو ؛ ةغالبلا

 نم ةيئبملاو ىنكملاو ىمّسُملل نيرشعلا بابلا يناجرسجلا سابعلا وبا يضاقلا دقعيو
 عفتني ال يتلا راثلل ةينك «بحابح وبأ» :مهلوقك :ةديدع ىنك كلذ يف درويو «ءامسألا

 وبأو اهرذع وبأ» :ةأرملا جوز لوأل لاقيو . . .لبخلا رفاوح نم جرخت يتلا رانلا لثم اهب

 ««ةرمع يبأب» عوجلا نع نونكيو .اهل عرتخملاو رومألل ركتبملا نع هب نونكيو ؛«اهترذع
 هنأل ؛اهابأ بئذلا ىمسيو ءزنعلا دالوأ نم ةلخرلا :ةدعجلاو ««ةدعج ىبأب» بئذلا نعو

 «6ىرقلا مأب» ةكم نعو .«دايز يبأب) رامحلا نع ىنكي امك :اهيطو ايفل ادعت

 .(40«رماع ماب» عبضضلا نعو ؛«ناسارخخ مأب» ورم نعو
 نم اًعون ىنكلا دعي يناجرجلا سابعلا ابأ يضاقلا نأ صلختسن نأ نكميل هنإو

 برعلا تناك دقو . مأب وأ بأب ةءودبمو ءامسالا يف ةروصحم تناك نإو «تايانكلا

 نابإ ةليوط (توهع كلذ اهعم رمتسا ثيحب ؛ءامسألا لدب ىنكلاب ىعدت نأ نسحتست

 . ةيمالسإلا روصعلا

 .67 ص «ءاغلبلا تاراشإو ءابدألا تايانك نم بختنملا (1)

 .69 267 ص :.نقبالا ردصملا (2)

 .85 .84 ص ءقبالا ردصملا (3)

 .90 2488 «87 ,86 285 ص «قباسلا ردصملا (4)
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 ةيانكلا هنمو .تالوكأملاو ةمعطالا نع تايانك هيفف :نورشعلاو دحاولا بابلا امأو

 «مالسلا هيلع ميهاربإ ةفحتب محللا نعو ؛ةبح نب رباجيو «ةبح نب مصاعب زبخلا نع

 ءاه الب :سرخلاو «ةدالولا دنع ءاسفنلا همعطت ام ةسرخلاو . . .ميرم ةسرخب رمتلا نعو
 الو ءءاضملا يبأب جرولافلا نعو ؛عماج ىيبأب ناوخلا نع نونكي ةيفوصلاو .ةميلولا ماعط
 فيرعت يف ةدايزو ءاهيف ابيغرت اهئامسأ ركذ يف اًعسوت الإ ةمعطالا نع تايانكلا ودعت

 . اهب عماسلا

 لخد :هتلثمأ نمو .رمأ نع ةيانك رعشب لثمت نميف وهف :نورشعلاو يناثلا بابلا 3
 «يريغ سلجملا يف نم لك كباتغا :ديشرلا هل لاقف ءديشرلا ىلع يلصوملا قاحسإ
 5 5 20 :قاحسإ لاقف

 !)اهماثل يلع انابضغ لاز الف يتربشع مارك يّنع تّيضَر اذإ
 :هدشنأف ملسم يبأ لتق يف ملسم نب قاحسإ روصنملا رواشو

 (2)دمغ يف كحيو نافيسلا عمجي لهو ادلاخو ينيعمجت امّيك نيدبرت
 ناويد وه يذلا يلوقلا نفغلا اذهل ا ةميقلا ىلع يبرعلا رعشلاب لثمتلا لدي دقو

 ءاج هب لثمتملا رعشلا نأو ةصاخ «ةيلهاجلا دوهع ذنم مهرخفو مهرازتعا ثعبمو .برعلا

 . هئايبتو هحاضي] يف ديزي نأ هنأش امب ملكتملا دصق روصي يئانك بولسأب

 كلذ نمو ؛ةقرفتم نونفو ةفلتخم تايانك ىلع نورشعلاو ثسلاثلا بابيلا ىوتحاو

 دئاف نالف :نولوقيو . . .ةميركلا ةيآلل ًةراشإ الولم ناك اذإ ىسوم موق نم نالف :مهلرق
 هوهبشف همظعل ىفخي ال لمجلا دئاق نال ؛لاحلا فوشكم رماألا روهشم ناك اذإ ؛لمجلا
 ىلإ زعلا نم لقتنا اذإ ناسنإلل لاقيو .ئطاطي هنأل ؛زنعلا دئاق : خيشلل لاقي امك . كلذب
 لاقيو ء. . . هتمهب هفرش يأ ؛ يماظع ال يماصع نالف :لاقيو . عكر دق ةجاحلاو رقفلا

 «لخبلا نع ةيانك داصتقالاو ءهتحت ام فشي هنال ؛ ةجاجر : مامنلا نع ةيانكلا يف

 . 3)روجلا نع ةيانك ءاصقتساالاو

 ةايحلا فقاوم نم فقوم لكل نأ حجرن اندك ىتح بابسلا اذه تايانك تددعت دقلو

 ملكتلا دارأ اذإ هبانم بونت ةيانك هلباقتو الإ حيرص ىنعم نم ام هنأو .هنع اهب ربعي ةيانك

 .اهيلإ لودعلا
 ةئيبلا وأ ديجملا ىتآرقلا صنلا امإ اهتيعجرم نأ تايانكلا هذه لكل لمأتملا ظحاليو

 ١ :ةيبوغلا

 « ©:9 نييرقألا كتريشُع ٌرشآو » زيزعلا ليزتنلا يفو :هليبقو نوبرقألا هيبق ونب :لجرلا ةريشع ةريشعلا (1)
 .رئاشع (ج) [ءارعشلا]

 دومغ (ج) فيسلا فالمغ :دمغلا . 102 .101 ص ؛ءاغلبلا تاراشإو ءابدالا تايانك نم بختملا (2)

 .دامغأو

 .113 :112 :108 ؛106 5 4103 ص «ءافلبلا تاراشإو «.ءابدألا تايانك نم بختملا ىف
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 دقف - تايانكلا ىرجم يرجت ةريختم ظافلأ يف وهو - نورشعلاو عبارلا بابلا امأو

 ءارضخ امو :ليقف ؛نمدلا ءارضخو مكايإ» :5و هللا لوسر لوق نم ةلثمأ ىلع ىوتحا
 نئاخلل بارغلا دهع نالف دهع :لاقيو .«ءوسلا تبنم يف ءانسحملا ةأرملا :لاق ؟نمدلا

 هيلع ءاعدلا يف ««بئذلا ءادب هللا هامر*و ءرقتساو ماقأ اذإ ؛ءاصع نالف ىقلأ»و .رادغلا

 .(17كتوملا ةلعب الإ لتعي ال بئذلا نال ؛اًميأ توملاب
 .بابلا اذه تحن ةقرفتملا تايانكلا هذه عمج يناجرجلا سابعلا ابأ يضاقلا نأ رهظيو

 ءانسحلا ةأرملا نع نوكت نأك .ةفلتخم ءايشأو رومأ نع ةيانكلا يف اهنإف تعمتجا اذإ يهو

 ىلع تبلغ اذإ ةنايخلا ةميش نع وأ ءاهب جاوزلا نع يهنلا اهنم ةياغلاو ءءوسلا تبنم يف

 ربي ال يتلا ةلعلا نعو .فاطملا رخآ يف ففوتلا وأ ام ةياغ دنع ءاهتنالا نعو ءاهبحاص

 .اهنم ءافشلا يف لمأ الو اهبحاص اهنم

 كلس هنأ فيك اهيف نابأ ةملكب هباتك يناجرحلا سابسعلا وبأ يضاقلا متخ دقو

 .دازتسال ءاش ولو ديرملا ىلع ًاليهست تايانكلا نم هراتخا اميف لادتعالا

 اهبيوبتب ماقو ؛تايانكلا نم (ديدع هباتك يف يناجرجلا سابعلا وبا يضاقلا عمج دقل

 هتراشإ لثم نم اهدمتعا يتلا رداصملا ىلإ ريشي نايحالا ضعب يف ناكو ءاهفينصتو

 يف قبسي مل هنأ يعدي ناك نإو وهو ءامهريغو ظحاجلاو «ةضورلا» باتك يف دربملل
 ةدع هنم سبتقا يضاقلا نأ انل رهظي «ضيرعتتلاو ةيانكلا» يبلاعثلا باتك نإف «هفيلأت

 رهظي امك ءامهريغو ذيخفتلاو «طاوللاو «ةأرملا نع ةيانكلا باب لثم لوصف وأ باوبأ

 يف كلذ ىلإ انرشأ امك ءراصمالا لهأو ةماعلا تايانكب ىمسي اميف نيباتكلا قافتا

 . قباس عضوم

 هباتك فيلأتب (ه 538 ت) - يرشخمزلا هللا راج وهو - رمع نب دومحم ماق

 ليزنتلا قئاقح نع فاشكلا» وهو ءاينايب (ريسفت نآرقلا ريسفت ةيقبسأ يف هل دوهشملا
 ريسفتلا لئاسم يف لازتعالا لهأ وحن هيف احن دقو :«ليوأتلا هوجو يف ليواقألا نويعو
 . باجعإ اميأ ةئسلا لهآ ىتح هب بجعأو «ميركلا نآرقلا زاجعإ هجوأ فشكو ليراتلاو

 يف امهيلع ًالا» ضيرعتلاو ةيانكلا ىلإ هباتك نم ةديدع عضاوم يف يرشخمزلا ضرع
 هيف عزني هلوانت ناكو ءارثنو (رعش برعلا مالكب هليلحت يف ائيعتسم «ميكحلا ركذلا يآ

 .143 2141 «138 ص «:ءافلبلا تاراشإو ءابدألا تايانك نم بخهتملا (1)
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 ؛هلبق ءاملعلا هيلإ لصوت امب اًئيعتسم ؛يبرعلا نايبلا ثحابم لكل ةضحم ةيقيبطت ةعزن

 رثكأ يف هلاونم ىلع هريسو هب هرثأت ودبي يذلا يناجرجلا رهاقلا دبع مهنم ركذلاب صخنو
 .فاشكلا يف عضوم نم

 ةدعب هيلإ لصوتي ام وهو .(!1)«ةغالبلا بعش نم ةبعش» ةيانكلا نأ يرشخمزلا ىري

 ءاوس نع لضأو اناكم رش كتلوأ ... » :ىلاعت هلوق يفف «ينآرقلا صنلا يف ةدراو ةيئانك روص

 يهو ؛ناكملل ةرارشلا تلعج « اناكم رش 9» :يرشخمزلا لوقي [ةدئاملا 4 <22 ليبسلا

 يه ىتلا ةيانكلا باب يف هلوخدل لضأو رش كنلوأ :كلوق يف تسيل ةغلابم هيفو .هلهال
 اًضيأ يهو ءرثؤم مالك لك ةياغ يه يتلا ةغلابملا ةيانكلا ةدئافف 2(4):. . .رزاجملا تخأ

 .ةغالبلا انه يهو «هيلإ نوبستنيو ءهنم نوردحني لصأ نم ةوخإلل دب الو ءزاجملا تخأ

 ةعفرو «ةغالبلا ىلع ةلادلا لئالدلا نم امهو: هراصتخاالاو زاجيإلا ةيانكلا ديفت دقو

 ينل رانا اوُاَف وُت نو اوُمَت مل نإ :ةيآ ىلع هقيلعت ءانثأ يرشخمزلا لوقي ءملكتملا ةلزنم
 لعفلاب نايثإلا نع ربع مل تلق نإف» ء[ةرقبلا] 422 نيرفاكتل تدعأ ٌةراجحْلاَو سائلا اَْدوُق

 :كل لاقيف ؟اًنالف تيتأ :لوقت ؛لاعفالا نم لعف هنأل: تلق ؟هيلإ هكرت ىف ةدئاف يأد

 كينغت ةراجوو (راصتخا كيطعت يتلا ةيانكلا ىرجم راج هنأ هيف ةدئافلاو .تلعف ام معن

 ةغالبلا لزت ملو .6)23. . .هيلع لاطل هنع هتبنأ ام تركذ ولو .. .هنع ىنكملا لوط نع

 نم الإ ةيناسللا ةيريبعتلا ةميقلا كلت قيقحت ىلإ ليبس الو - ودبي ام ىلع - راجيإلا يه
 .تايانكلا لالخ

 هجو ىلع ضيرعتلاو ةيانكلا نيب هقيرفت اهيلإ اًفابس يرشخمزلا ناك يتلا رومألا نمو

 دنع نيفدارتم نالمعتسي اناكو «ضيرعتلاو ةيانكلا نيب قرف نم لوأ وه» هنأل ؛هب درفت
 :تلق ؟ضيرعتلاو ةيانكلا نيب قرف يأ :تلق نإف» :يرشخمزلا لاف ؛6)24 . . .نيمدقتملا

 ليوطل :لئامحلاو داجنلا ليوط :كلوقك ؛هل عوضوملا هظفل ريغب ءيشلا ركذت نأ ةيانكلا

 هركذت مل ءىش ىلع هب لدت اًئيش ركذت نأ ضيرعتلاو .فايضملل دامرلا ريثكو ؛ةماقلا

 .ميركلا كهجو ىلإ رظنالو «كيلع مّلسال كتئج :هيلإ جاتحملل جاتحملا لوقي امك

 .36 22 فاشكلا (2)

 .52 ؛(1 فاشكلا (3)

 . 169 ص ءةينايب تاحلطصم (4)
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 ىلع لدي ضرع ىلإ مالكلا ةلامإ ناكو ءاّيضاقت يم ميلستلاب كبسحو :اولاق كلذلو
 برضب ةعوفشم ةقرفت يهو .(!!ءديري ام هنم حولي هنال ؛حيولتلا ىمسيو ضرغلا
 ريشت نأ وهو ءاحيولت هرابتعاب ضيرعتلا ءافخ ةدايز ىلع كلدت ةميرك ةتفل اهيفو «ةلثمالا

 .كلذك كل رهظي وه وأ دعب نع ىنعملا ىلإ
 ىلإ جاتحي# هنال ؛ةقد ىلإ رقتفي هرابتعاب ةيانكلل هفيرعت يف رظن نيسرادلا ضعبلو

 فيرعتلا نإ . ؟ةيانكلا بولسأ يف يلصالا ىنعملا ةدارإ روجي له انل نيبي مل وهف ءةفقو

 راجملا ةنيرق نكل هل عوضوملا هظفل ريغب ءيشلا ركذ هيفف «زاجملا لمشي هفالطإ ىلع

 موهفم نأ انضرتفا اذإ هل ىنعم ال ضارتعالاو .(206يقيقحلا ىنعملا ةدارإ. نم ةعنام
 ىلع صيصنتلا رمتسي نأ لوقلا ةلفان نم نوكيس هنأ نظنو ءاًخسرتسم حبصأ ةيانكلا

 ةيانكلا روصل ةدوهشم تافاضإ يرشخمزلل نأ كلذ ىلإ انفضأ اذإ اذه ؛كلذ
 ؛(3)ًقيقد اًماكحإ اهدعاوق عضو ماكحإو :؛يلقعلا زاجملاو لسرملا زاجملاو ةراعتسالاو

 يف طقس اًملو 9 :ىلاعت هلوق يف امك ؛تايانكلا عاونأ عيمج ىلإ راشأ هنأ كلذ ضعب نايبت
 نم لبفي نلف رافك مهو اوثامو اورقَك نيدلا نإ» :ىلاعت هلوقو .[فارعالا] « 419 ... مهيديأ

 عانتماب رفكلا ىلع توملا نع ةيانك هيفو :[نارمع لآ] 442 ...اًهَف ضّرألا ْءْلَم مهدحأ
 «[فارعالا] « 629 ... اقيفخ المح َتْلَمَح اهاثَفَت اًمَلَف ... »> :لجو زع هلوقو .ةبوتلا لوبق

 .(4!نايتإلاو نايشغلا كلذكو «يشغتلاب عامجلا نع ةيانك هيفو
 لاق [فهكلا] 4422... هْيفَع بقي حبصأف ... » :فهكلا ةروس يف ىلاعت هلوقو

 هيفك بلقي مدانلا نال ؛رسحتلاو مدنلا نع ةيانك نيفكلا بيلقتو ١... :يرشخمزلا

 , 5):ديلا يف طوقسلاو فكلا ضعب كلذ نع ىنك امك نطبل ارهظ

 ملاظلا ضعي مويو » :ىلاعت هلوق ىلع اقلعم - ىنعملا سفن يف وهو -يرشخمزلا لوقيو
 لمانالاو نيديلا ضع :[نافرفلا] 422 ًاليبس لوُسْرلا عم تدخلا يتبل ا لوفي هيدي ىلع
 ؛ةرسحلاو ظيغلا نع تايانك اهعرقو مرالاو نائسالا قرحو نانبلا لكأو ديلا يف طوقسلاو

 ةقبط يف هب مالكلا عفتريف «فودرملا ىلع اهب لديو ةفدارلا ركذيف ءاهفداور نم اهنأل

 .137 .1 فاشكلا (1)

 .170 ؛«169 ص «ةيتايب تاحلطصم (2)

 30 ص ,نايبلا ملع (3)

 . 186 ؛.1 فاشكلا (4)

 .150 2:2 فاشكلا (5)
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 ظفل دنع هدجي ال ام ناسحتسالاو ةعورلا نم هسفن يف هدنع عماسلا دجيو ؛ةحاصفلا

 ,1(2)«ع ىنكملا

 اوركذي الئل . . .يمأ رهظك يلع تنأ» :مهلوقك ءهرهظلاب نطل نع ةدكلا غقن لفو

 دومع هنال رهظلاب نطبلا نع ةيانكلا اولعج امثإو ءجرفلا ركذ براقي هركذ يذلا نطبلا
 , 2):نطبلا

 نم اهل ليثمتلا يرشخمزلا ىفوتسا دقو ,فوصوم وأ ةفص نع تايانك امإ اهعيمجو

 . ةحاصفلا ةبترم يف اهتلزنم نايحالا ضعب يف نيبو «ميركلا نآرقلا
 هلوق ركذ نأ دعبف ءاهيلإ ةراشإلا لمهي مل يرشخمزلا نإف :ةبسن نع ةيانكلا امأو

 « 222 نيرخاسلا نمل تنك نإو هللا بنج يف تطرف ام ىلع ئترسح اي سفن لوقت نأ» :ىلاعت
 نالف بنج ىف انأ :لاقي ؛بناجلا بنجلاو» :هلوقب كلذ ىلع بقعي .23)[رمزلا]

 ؛هبناج يفو هبنج يف تطرف :اولاق مث «بناجلاو بنجلا نيل نالفو .هتيحانو ؛هبناجو
 :يربربلا قباس لاق ءهقح يف نوديري

 عطقت كيلع ىرح دبك هل 2قماو بنج يف هللا نيقنت امأ
 ؛هيف هتبثأ دقف ءهزيحو لجرلا ناكم يف رمألا تبثأ اذإ كنال ؛ةيانكلا باب نم اذهو

 :هلوق ىلإ ىرت الأ
 جرشحلا نبا ىلع تبرض ةبق يف ىدنلاو ةءورملاو ةحامسلا نإ

 كرشلا نم :ثيدحلا يفو ؛كلجال نوديري ءاذك تلعف كناكمل :سانلا لوق هنمو

 .!«كتهج نم اذه تلعف :كلذكو :««لجرلا ناكمل لجرلا يلصي نأ يفخلا
 ثحبسلا يف ةماه عضاوم ةدع يف يناجرجلا عم يفتلسي يرشخسمزلا نأ نيبلا نمو

 بلغأ يف اضيأو «.صوصنلاب امهسرد لاصتا يف ع كلذ حضتي ثيحب ءيئانكلا

 :ميركلا نآرقلا تايآب امئاد امهلصوف يرشخمزلا امأ» «يناعملاو نايبلا يملع ثحابم

 يراس جهنملا اذه لظ دقو .65):. . .برعلا مالكو رعشلاب رخآ ىلإ نيح نم ادهشتسم

 نأ دعب الإ اًثيش هيلإ اوفيضي نأ نيثحابلل بتكي ملو «ةيبرعلا ةغالبلا روصع لاوط لوعفملا
 لكشي لاثمالا برض نأ ىلع نهربي ام وهو «برغلا دنع ةيغالبلا تاساردلاب اولصتا

 . يبرعلا نايبلا ةسارد جهنم تاينب مهأ هنأشب تافالتخالا داريإو فيرعتلا بناج ىلإ

 00000 .146 4 فاشكلا (1)
 34 .33 .5 فاشكلا (2)
 .167 ,5 فاشكلا (3)
 .167 ,5 فاشكلا (4)
 ..2/1 ص «.خيراتو روطت ةغالبلا (5)
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 ةيانكلا نع راجملا حلطصم لامعتسال هقبس يف يرشخمزلل لضفلا نوثحابلا عجرُي
 (ةيانكلا نع راجملا حلطصملا ركذ نم لوأ» وهف ؛هب يبرعلا نايبلل دهع ال الامعتسا

 هيزنتب قلعتت يتلا يهو ءيقيق | ىنعملا ةدارإ اهيف عنتمي يتلا تايآلل هريسفت يف كلذو

 مدعو شرعلا ىلع ءاوتسالاو اهطسبو ديلا لغ لثم ؛ثداوسحلا ةلئامم نع لجو زع هللا

 ىلع اذه ءانب نم حضتت ةيانكلا نع راجملا حلطصم ةلالد نإو .(17:كلذ وحنو رظنلا

 هللا دي دوهملا تلاقو » :ىلاعت هلوق ىلع ابيقعت يرشخمزلا اهقاس ةرابع نم مهفي امك «كلت

 : لاق .22)[ةدئاملا] « <22 ... ءاشي فيك قفبي ناتطوسبم هادي لب اولاق امب اونعلو مهيدبأ تلُغ ةلولغم

 دي» يف ةدرفم يهو 24« ناتطوسبم هادي لب89 :ىلاعت هلوق يف ديلا تينث مل تلق نإف ...»

 يفنو هل ءاخسلا ةياغ تابثإ ىلع لدأو غلبأ هراكنإو مهلوق در نوكيل :تلق ؟« ةقولغم هللا

 ىنبف ءاعيمج هيديب هيطعي نأ هفن نم هلامب يخسلا هلذبي ام ةياغ نأ كلذو ؛هنع لخبلا

 :ىلاعت هلوق ىلع هبيقعت ءانثأ رخآ اطسب ةركفلا كلت طسبي مث .©376كلذ ىلع زاجملا

 ؛مهيلع طخسلاو مهب ةناهتسالا نع زاجم .(42[نارمع لآ] 4422 ... مِهيلِإ رظي الو ... >

 يأ :تلق نإف ...هيلإ هناسح]إو هب هدادتعا يفن ديرت «نالف ىلإ رظني ال نالف :لوقت

 روجي نميف هلصأ :تلق ؟هيلع زوجي ال نميفو رظنلا هيلع زوجي نميف هلامعتسا نيب قرف
 ىتح رثك مث «هينبع رظن هراعآو هيلإ تفتلا ناسنإلاب دتعا نم نآل ؛ةيانكلا رظنلا هيلع

 هيلع زوجي ال نميف ءاج مث ءرظن مث نكي مل نإو ناحإلاو دادتعالا نع ةرابع راص

 انهو .20)«رظنلا هيلع زوجي نميف ةيانك عقو امع اًزاجم ناسحإلا ىنعمل ادرجم رظنلا

 وأ يلصالا ىنعملا ناكمإ يف» وهو «ةيانكلاو زاجملا نيب قيقد قرف نع فشكي طسبلا

 ظفللا ناك ًاليحتسم ناك اذإو «ةيانك ظفللا ناك اًنكمم يلصالا ىنعملا ناك اذإف «هتلاحتسا

 , (6)«هتدارإ مدعل ةنيرق هتلاحتسا نأل ؛ةيانكلا كلت نع اعرفتم (زاجم

 .171 :؛170 ص «ةينايب تاحلطصم (1)

 .37 «2 فاشكلا (2)

 .37 «2 فاشكلا (3)

 .183 :«1 فاشكلا (4)

 .182 ؛«1 فاشكلا (5)

 . 170 ص ؛«ةينايب تاحلطصم (6)
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 ينأرقلا صنلا عم يرشخمزلا اهب لماعت يتلا ةيفيكلا ىلإ رظنلا هيجوت نم دب الو

 ناك كلذلو ءاهنم دصقلا ةاعارمب ىناعملا ليوأت ىلع اصيرح ناك هنأ رهظي ذإ «هتايانكو

 يف نييلوصالا رياسي ناك كلذب هنأكو ؛ةلالد نم رثكأ لمتحي يناعملا ضعب نأ حجري

 يعيرشت لعف لك يف دصنقلاو ةينلا رود ىلع اوزكر» دقو .ميركلا نآرقلا يآ ريسفت
 مالكلا قاسم مهنابسح ىف اوذخأ مهنأ امك ؛ةعيرشلا دصاقم هاعد اًملع مهضعب سسأو

 اعيمج اهب يرشخمزلا ذخأ دقو .6!21. . .باطخلا ماجسناو صنلاب صنلا ريسفتو هقايسو

 :ىلاعت هلوق لثم نم اهيلع لدت هريسفت يف ذشت ال عضاوم ةمثو «تايانكلا ليوأت يف
 مهانيزج كلذ ...» :هلوقك ؛مهبذكب ضيرعت «[نارمع لآ] 44222 ... هللا قدم ل٠

 ,(2)«نوبذاكلا متنأو لّزن اميف قداص هللا نأ تبث :ىأ [ماعنألا] « <75 وقدام انو مهْفْ

 .23)[ناقرفلا] 4722 امارك اورَم وْفْللاب اورم اذإو روزلا نودهشي ال نيذلاو » ةبآلا ىنعمل هليوأت وأ
 فاضملا ميقأو فاضملا فذحف ءروزلا ةداهش نودهشي ال مهنأ لمتحيو» :يرشخمزلا لاق

 نعو «ءانغلاو وهللا :ةيفنحلا يبأ نعو .لطابلا سلاجم :ةداتق نعو ؛هماقم هيلإ

 ,(4): . . .ىَعْلي نأ يغبني ام وغللا ؛نيكرشملا دايعأ :دهاجم
 تايآلا ضعب ةلباقم ىلعو ؛هروثئأملاب ريسفتلا ىلع اهيف دمتعا تايآ اًعيمج ىهف

 . جهانم ةدع هيف لماكتت جهنم داجيإ ىلإ اًيعاس .ىرخالاب
 عانتفالا يف هرثأو ضيرعتلا ةيمهأ ىلإ رظنلا هجوي يرشخمزلا نأ ركذلاب ريدحلا نمو

 ؛حيرصتلا هغلبي ال ام حوصنملل ضيرعتلا غلبي دقو» :لاق «حيرصتلا هيدؤي ال لكشب

 هللا يضر يعفاشلا نع ىكحي ام هنمو ؛لبقتلا ىلإ لمأتلا هداف امبرف ءهيف لمأتي هنال

 ؛(5)«بدأ ىلإ تجتحال تنأ ثيحب تنك ول :لاقف ءىشب ههجاو ًالجر نأ هنع ىلاعت

 دارم مهف ىلإ عماسلا لصي ىتح يورتلاو ركفلا لامعإ ىلإ وعدي ءافخ نم هيف ال كلذ

 يتلا يه سفنلا نم اًنكمت اهدشأو (ريثأت يناعملا رثكأ نأ كش الو «ملكتملا وأ ثابلا

 .ةاناعمو دهج دعب اهمهف ىلإ لصوتي

 ؛كلاسملا ىفخأو لبسلا رصقأب مصخلا نم ليتلا يف ضيرعتلل ةيلعفلا ةميقلا ودبتو
 ىلع هب مجهأو ضرغلا ىلإ لداجملاب لضفأ ةيروتلاو ضيرسعتلا نكلو» :يرشخمزلا لاق

 .112 ص «نايبلا لوهجم (1)

 .187 .]1 فاثكلا (2)

 .157 .4 فاشكلا ()

 .157 .4 فاشكلا (4)

 .170 .4 فاشكلا (5)
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 هللا ملع :هبحاصل لجرلا لوق هوحنو ءانيوهلاب هتكوش لفو مصخلا بغش ةلق عم ةبلغلا

 :ناسح تيب هنمو «بذاكل اندحأ نإو .كنمو ىنم قداصلا
 (1)'ءادفلا امكر يخ امكرشف ءفكب هل تسلو هوجهتأ ١

 بنذ نم هب رعشي ام هل يدبت نأب هنم لانتو .كمصخ اهب محفت يتلا ةليسولا وهف
 .ةحارص كلذ مهفي نأ نود هب ماق نيشم لعف وأ «هفرتقا

 «ةضحملا ةيقيبطتلا ةهجولا ىلع نآرقلا تايانك ةسارد يف يرشخمزلا دوهج تزكرت

 هجهنم ناكو ءراجملا وأ ضيرعتلا نيبو اهنيب قرفلاو ةيانكلا فيرعت نم كلذ هعنمي ملو

 «نآرقلاب نآرقلا ريسفت هيفف ؛ةيلومشلاو عونتلاب امستم ًالماكتم اجهنم - ودبي ام ىلع -
 نع رئثأ امب ريفتلا هيفو ميكملا ركذلا يآ يناعمل يلوصالا ليوأتلا ىلع دامتعا هيفو
 روص لكل هلامكتسا ىلع نوقفتي نوسرادلا داكيو . نيعباتلاو راربالا ةباحصلاو لَ يبنلا

 هلك كلذ يف ناكو «نيرخأتملا نييغالبلا دنع تفرع امك «.ةثالثلا اهماقأو ةيانكلا

 .هب ايدتقمو يناجرجلا رهاقلا دبع ءاراب اًئيعتسم

 ةيارد يف زاجيإلا ةياهن» باتك" فلؤم (ه 606 ت) يزارلا نيدلا رخف مامإلا دعي ©
 لئالد» امهو ؛ةيبرعلا ةغالبلا بتك نم نيباتكل صيخلت عضوب ماق نم لوأ «زاجعإلا
 ةقلح لوأ ربتعي كاذ هلمعب وهو «يناجرجلا رهاقلا دبعل «ةغالبلا رارسأ»و .«راجعإلا

 نيناوقلا تاذ ةغالبلاو ةيبدآلا ةغالبلا نيب ةلصلا ناك: هنأل ؟تافلؤملا نم نيعون نيب لصت

 حرشلا يف هجهنمو هتقيرطب اورئأت نم دشأ نم نأ ملعن امدنع ةصاخ .22ةدعاوقلاو

 .نايبلا ثحابم نينقت يف قطنملل هعاطصا مهلتسا يذلا يكاكسلا ميسقتلاو ليلحتلاو

 ةلالدلا نم نيعون يرارلا ركذ دقو .هجئاتن طابنتساو هلئاسم عيرفتو «ةيانكلا اهنمو
 امهنع يناجرجلا رهاقلا دبع خيشلا ربع دقو «ةيلقعلاو ةيعضولا ةلالدلا امهو ؛ةيظفللا

 رهاظ نم موهفملا ىنعملاب ينعتف :ىنعملا ىنعمو ىنعملا» :تلق اذإف .ىنعملا ىنعمو ؛ىنعملاب
 مث «ىنعم ظفللا نم مهفي نأ ىنعملا ىنعمبو ءةطساو ريغب هنم مهفي يذلا وهو « ظفللا

 نع هرهوج يف دلوتم يئانكلا ريبعتلا نأ ظحالملا نمو , 3)ةرخآ ىنعم ىنعملا كلذ ديفي

 أدي يرارلا نأ تالالدلا صئاصمخخ نم رم امب هنع ثيدحلل ةنطوتلا ينعت 2و «ةلالدلا

 ىضترملا فيرشلا « . . .لدعلاو لخلا وه دنلا» : ىضترملا فيرشلا لاق «دنب :67 غ5 لاثكلا ىورو (1)

 . 188 ؛2 هدئالقلا رردر دئاوفلا ررغ ىضترلل يلامأ» يولعلا يوسوملا نيسحلا نب يلع

 .25 ص «نآرقلا بيلاسأ هءوض يف يناعملا « نيشال حاتفلا دبع (2)

 .62 :61 ص ءرلجعإلا ةبارد يف راجيإلا ةياهن (3)
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 قبطنت ال دق ةظحالم يهو ءطيللا ىلإ بكرملا نم رخآ ىنعمب وأ « ءزجلاب يهتنيو لكلاب

 يف ريدقتلاب ريدجلا ٠ ءيشلا» نأ ىري نيثئحابلا ىيضعب نإف ءباتكلا ثحابم ميمج ىلع

 210 . . ةثيدحلا ةيوغللا ةساردلا هيلع ام عم اًقفتم ءاج هلسلست يف هنأ يرارلا لمع

 نايبلا ثحابم مهأ اهلخاد عقت امنإ . ىنعملا ىنعم يهو «ةديعبلا ةلالدلا نأ يرارلا ىري

 اذه يف الإ اهنم دحاو يأ عقي ال .ليثمتلاو راجملاو ةيانكلا نأ ملعاو» :لاق ؛! يبرعلا

 توافتت يتلا مراوللا نم همرالي ام ىلإو ظفللا ىلإ هبني يزارلا أتفي الو .2270...مقلا

 ىلإ ةريثك قرطب دحاولا ىنعملا ةيدان يف توافتت امك ءادعبو ابرقو ءةرثكو هلق اهنيب اميف

 يرارلا نأ ظحالملا نمو ,(39فعضأو صقنأ رخآلا اهضعبو ؛لمكأ اهضعب نوكي نأ

 دهاوشلاب داهشتسا لك نع هركف فرص دمعتيو «ليلحتلا ءانثأ يقطنلا ءاهتالا اذه تلغي

 صوصنلا بلست الو ءاهنع سبللا ليزتو راكفالا مهف برقت نأ اهنأش نم يتلا ةلثمالاو
 صوصتنلل ليلحتلا ةعور نم باتكلا ىلخأ هنإف هجهنم ثيح نم امأ» .اهتعور ةيبدألا

 هارن ةريثك نايحأ يفو . . .رهاقلا دبع أرقي نم بابلأب ذخات يتلا ةعورلا كلت «ةيبدالا

 لاثم ىلع هراصتقا يف لاثمالا برض يف حشلا ودبيو ,(40«ليمت وأ داهشتسا نود يضم

 مل ءدامرلا ريثك نالف :تلق اذإف» :هلوق نمض درو ةغالبلا بتك نم ريثك هتلقانت دحاو

 دامرلا ةرثك نإ ثيح نم «ةيونعم ةلالد لب ءةيعضو ةلالد ةيفايضملا ىلع ًالاد كلذ نكي
 .(5):ةيانكلا وه اذهو «ةيفايضملاب راعشإ اهل رودقلا تحت ريثكلا بطحلا قارحإب ةرعشملا

 اهماسقأ رابتعاب ةيانكلا تالالد لك بعوتسي ال ؛همدق ىلع لاثملا اذه نأ نيبلا نمو

 ضرع يذلا هبولسأ ىلع نهوو فعض نم هظحالن ام كلذ ىلإ انفضأ اذإ اذه .ةمولعملا

 ءاج) ؛كلذ نع هتفرص ىتلا يه راصتخالاو صيخلتلا يف هتمهم نأكو .باتكلا ةدام هب

 هءاهب هدقفأو بولسألا لامج أفطأ امم راصتخالاو صيخلتلا هتمهم تناكف يزارلا

 نأ (ربتعم «هتينب ىلإ تثش نإ وأ «يئانكلا ريبعتلا ةعيبط ىلإ ريشي أتفي الو .«606هقنورو

 .10 ص .نارهز يراردلل ميدقتلا ءراجعإلا ةيارد يف زاجيإلا ةياهن (1)
 «ةيلقعو ةيعضو نامسق هدنع ةلالدلا نأ ذإ ؛ةيلقعلا ةلالدلا» :مسقلاب دصقب 0462 ص «قباسلا ردصملا (2)

 يف زاجيإلا ةياهن .«ةيلقعلا :نمضتلاو ؛ةيعضولا يه ةقباطملاو «نمضتلاو ةقباطملا :نبيلوألا نيتلالدلاب دصقبو
 .626 ص ءراجعألا ةيارد

 .63 ص ؛راجعإلا ةيارد يف راجيإلا ةياهن (3)
 .286 ص ؛خيراتو روطن ةغالبلا (4)
 .72 ص ؛قباسلا عجرملا (5)

 .177 ص «ةينايب تاحلطصم (6)
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 نأ وه ةيانكلا ريسفت نال ؛هنع ىنكملاب حيرصتلاو ؛ةيانكلا رتس امه هنابذاجتي نيئيش هيف

 نمو .(!!«ةفايضلا ريثك وه دامرلا ريثك انلوق ىنعم :لوقنف ؛هنع ىنكملاب حرصنو ءاهكرتن
 يئانكلا ريبعتلل ةيعامتجالا داعبالا ىلع ةراشإلا هذه لالخ نم فقن داكن ال اننأ قحلا

 وه ديعب ناثو «بيرق لوأ ىنعم نيب يبسانت لعافتل ةجيتنو ءاهل ةلصحم هرابتعاب
 معالا يف ةداعلاو فرعلا هعبنم . . .ةيانكلا يف نيينعملا نيب مئاقلا مزالتلا» نإف ءدوصقملا

 نع فشكي ةيانكلا ةقيقح يف يرارلا هفاس ام نأ ودييو . 6)2 . . .نايحالا نم بلغالا

 ضرغلا ناكو «تقلطأ اذإ ةظفللا نأ ملعا» :لاق ؛راجملا نيبو اهنيب قرفلاو هيدل اهانعم

 ىلع ًالاد نوكيل اًضيا (ةوصقم اهانعم نوكي نأ امإ ولخي الف ءاهانعم ريغ يلصالا
 وه يناشلاو ؛ةيانكلا وه لوالاف ؛كلذك نوكي ال نأ امإو ؛ءيلصألا ضرغلا كلذ

 نم يلصالا ضضرغلا يف لثمتتو ةدحاو نذإ زاجملاو ةيانكلل ةيساسالا ةيئبلاف ؛ (3)«زاجملا

 ؛ةلالدلا كلت يف دوصقم ريغ وأ ادوصقم نوكي نأك ءهانعم ريغ هب ديرأ اذإ ظفللا قالطإ

 ةيانكلاو .هنم دلوتو هنع ضخمت هنأكو .«لوألا ىنعملا همزلتسا ىنعم جاتنإ دصقلا ينعيو

 قرفلا نأكو .24)؛. . .ةقيقح يه امئإو زاجملا نم تسيل» فيرعتلا يف درو ام رابتعاب
 ضرغلا ىلع ةلالدلا يف دصقلا مدع وأ دصقلا يف نمكي - يرارلا بسحب - امهنيب

 ىلع اهنوبلقي اولخأو ةطقنلا هذه نويغالبلا فقلت دقو .(زاجم وأ ةيانك ناك اذإ يلصالا

 اهنولعجيو «هنم اهنوجرخي ىرخأ ةراتو ءراجملا نم ةيانكلا نأ نوري ةراتف ءةفلتخم هجوأ
 يرارلا ةحلاعم امأ: :لاقف «ةهجولا هذه نم يرارلا نيثحابلا ضعب ىتأ دقو .ةلقتسم

 ينغي نأ نكمملا نم ناك يذلا ينفلا هءارث حلطصملا اذه تدقفأ امئإف ةيئانكلا ةروصلل

 يذلا يقطنملا لدجلا يف فرسي بعذ يرارلا نكلو «ةزمار تالالدب ةيبدالا صوصنلا

 مأ راجملا نم ةيانكلا نوك نع ًالثم هسفن لغشف يقيقحلا اهءارثو اهئيبايسنا ةيانكلا بلس

 الغش حبصأ هنأ انملع اذإ ةصاخ هيف اًقلابم ماهتالا انه لثم نوكي دقو 6...

 :نيهجو نم قرفلا نوددحي مهدجن نأ ائبسحو ؛نيسرادلاو ءاملعلا نم ريثكل ًالغاش

 يف حصي الف .كلذ يفاني راجملاو ءاهظفلب ةقيقحلا ةدارإ يفانت ال ةيانكلا نأ :امهدحأ»

 نم ةعنام ةنيرف راجملا يف ناك كلذلو . . .ثيغلا ىنعم ديرت نأ «ثيغلا انيعر» :وحن

 .73 ص ءزلجعإلا ةيارد يف زاجيإلا ةياهن (1)

 .143 ص «ةيدقن ةيغالب ةيؤر ىنايبلا ريبعتلا ديلا ميفش (2)

 . 190 ص ءراجعإلا ةياره يف راجيإلا ةياهن (3)

 .175 ص «ةينايب تاحلطصم (4)

 . 1984 210 ددعلا «57 ص «؛ةيرصنتسملا بادآ ةلجم ؛ةيانكلا حلطصل مهئحب يف نييغالبلا جهنم (5)
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 .ةقيقحلا ةدارإ نم معنمت اهيف ةنيرف الف ؛ةيانكلا سكعب يقيقحلا ىنعملا ةدارإ

 ىلع راجملا ىنبمو ؛موزلملا ىلإ مزاللا نم لاقتنالا ىلع ةيانكلا ىنبم نأ :يناثلاو

 . (17:مراللا ىلإ موزلملا نم لاقتنالا

 نالف مهلوق»ب الاثم اهل برضو «؛ةفصلا ةيانك يرارلا اهدروأ يتلا ةيانكلا ماسقأ نمو

 وه يلصالا ضرغلا نال ال لمعتسا داجنلا ليوط :انلوقف ؛دامرلا ريثك داجنلا ليوط

 وه اذهو ءرخآلا لاثملا يف لوقلا اذكهو «ةماقلا لوط نم همزلي امل لمعتسا لب ؛هانعم

 اًئيش سيلو .ىنعملا مزال هيضنقب امل جاتن ةفصلا ةيانك نإف كلذبو , (2): تبنثملا يف ةيانكلا

 ةيريبعتلا اهتفيظول قييضت هيف روصتلا اذه قفو ةيانكلا ىلإ رظنلا نأ مولعمو .رخآ
 كرتن الو ءىنعملا نومضمب حرصن ال ةيانكلا يف نحنف ؛يناسللا يئاحيإلا اهدعبل ليلقتو
 هب هجوتن يذلا باطخلا ىوحف يف هركف لمعيل هوعدن امئإو «يبلس فقوم يف يقلتملا

 «لوقي نأ ديري ال حيرصلا ديدحتلاو ةرشابملا نع ىأني بولسألا اذهب ملكتملا» نإ . هيلإ
 يف ةينفلا تامس نم ةمس كلتو ؟لمأتلا ىلع ثعبيو ءركفلا كرحي اليلظ اريبعت قوسيو

 ةددحم ناعم يف ظافلالا مادختسا لوط نم أشنت يتلا ةباترلا نع هدعبت يوغللا ريبعتلا
 , (3)«ةفولأم

 امأف» :لاق ءةبسنلا ةيانك وهف يرارلا هدروأ يذلاو ةيانكلا نم يناثلا مسقلا امأو

 حيرصتلا نوكرتيف ؛ءيشل يناعملا نم ىنعم تابثإ اولواح اذإ ام يهن تابثإلا يف ةيانكلا

 :هلوقك ؛قلعت هب هل امل هنوتبثيو هل هتابئإب

 جرشحلا نبا ىلع تبرض ةبق يف ىدنلاو ًةءورملاو ةحامسلا نإ

 نم ىرت ام ىلإ لدع لب ءاهب حرصي مل ءحودمملل يناعملا هذه تابثإ دارأ امل هنإف

 :مهلوق هنمو .هيلع تبرض ةبق يف اهلعجف ؛«ةيانكلا

 مركلاو دجملا تابثإ ىلإ هب لصوت دق كلذ لكو . هيدرب نيب مركلاو «هيبوث نيب دجملا
 ةأرما فصي نم لوق يفنلا بناج يف لاثمو ؛هيلع لمتشملا هبوث يف امهلعجب حودمملل

 : ةقعلاب

 تلح ةمالملاب تويب ام اذإ اهتيب موللا نم ةاجنمب تيب

 .235 ىص .يبرعلا نايبلا (1)
 . 190 ص .راجعإلا ةيارد يف راجيإلا ةياهن (2)

 .150 ص «ةيدقن ةيغالب ةيزر ىناييلا ريبعتلا «ديسلا عيفش (3)
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 اذه يف ةفصلا تابثإ نأ مولعمو . (!!«اهتيب نع ءافن نآب اهنع موللا يفن ىلإ لصوتف

 يف يزارلا هدروأ ام تلمأت اذإف «هيف اهرصحو فوصوملاب ةفالع هل ءىش يف متت مسقلا

 ىريو .ءاجلفلا نيم ةربغ لبق نيب ديلا ىربسم وق ذإ كالا نيد قاد مل تقلا اذه
 يف رصنلا :انلوقك ؛ةيرثتلا تاريبعتلا ىف ذ (ريثك مدختسي نوللا اذه» نأ نيثحابلا ضعب

 دكؤي كلذ لكو «هباهأ ىف ءاخرلاو ا ىف ةداعسلاو .همدقم ىف لمألاو «هباكر

 ْ 0 زيمملا يريبعتلا ب ولسالا اذه راشتنا ىدم

 ةراشإلاب ىفتكاو ,.«فوصوملا ةيانك وهو «ةيانكلا نم ثلاثلا مسقلا يرارلا ركذي ملو

 يرجت 20 رسدو حاولأ تاذ ىلع هانلمحو » :ىلاعت هلوق ريسفت يفف ؛ريبكلا هريسفت يف هيلإ
 ةراشإ هماقم ةفصلا ماقأو فوصوملا فذدَح ؛ةئيفس يأ» :لوقي [رمقلا] 44252 ... اننيغأب

 ملو .ةلوهسلا ةياغ يف اهكاكفنا ناكو ءرسدب ةقثوم ةبكرم حاولأ نم تناك اهنأ ىلإ
 :بلتلا ديسلا ديمحلا دبع ميهاربإ لافو .20ريماسملا :رسدلاو هللا لضفب وهف «عقي
 يفو «ةئيفسلا وهو فوصوم نع ةيانك «رسكو حاولا تذ) :ىلاعت هلوق نأ ىري يرارلاف»

 نإف كلذبو .(6)4. . .كلذ يضتقي ماقم ىف هتردقو هللا لضف ىلإ ةراشإ ةيانكلا هذه

 ربتعي ناك نإو ءنورغأتملا نويغالبلا هكلس يذلا جهنلا اذه نع جرخي ال يزارلا باتك

 نوكي دقو ( عيرفتلاو ميسقتلاو ليلحتلا ىف هتانينقتو قطنملاب ةناعتسالا ىلإ اًقابس هبحاص

 ركذ نع يفكي ام ةبسنلا ةيانك داريإ يف نال ؛؟فوصوملا ةيانك لهجب هماهتا مهفلا ءوس نم

 ؛ةبسن نع ةيانك فصو نع ةيانك لك نإ :لوقن نأ ريسيلا نم ...ه ذإ ؛فوصوملا ةيانك

 هتابثإ ديرت امنإو «هداجنل لوطلا تبثاف «هدامجن لاط هانعمف ؛داجنلا ليوط : تلق اذإ كنال

 , 5)هسفل

 امنإو ؛ةيانكلا ماسقأ نم انالطنا هيلع مكحلا ففوتي ال يزارلا دهج نإف نكي امهمو

 مالعأ ضعب اهب رثأت يتلا ةزيمتملا هتايصوصخ هل (دهج هرابتعاب ةيلامجإ ةرظن هيلإ رظنلاب

 تيب يف ىنعم نع ناربعت اتيتأ اذإ نيتبانكلا نيب فالتمخالا ةركف يرارلا كردأ
 نوكت ال نكلو ءدحاو امهنم ضرغلا ناتيانك دحاولا تيبلا يف عمتجي دق :لاق ؛دحاو

 :هلوقك ؟؛ىرخالل ريظنلا مكح يف امهادحإ

 .91 290 ص «ءراجعإلا ةيارد يف راجيإلا ةياهن (1)

 . 172 ص «ينفلا فيظوتلاو يغالبلا ريظتتلا نيي ةيانكلاو هيبشنلا ٠ :نامشع حاتفلا دبع (2)
 . 177 ص «ةينايب تاحلطصم عجارو 38 ؛29 رسبكلا ريسغتلا ؛يرارلا رخفلا (3)
 .177 ص «ةينايب تاحلطصم (4)
 .272 ص «ةينايبلا ةروصلاو نآرقلا ,.نيح رداقلا دبع نع ًالقن «261 :4 حارفالا سورع (5)
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 ليصفلا لوزهم بلكلا نابج ينإف بيع نم يف كي امو
 لصأ امهنم دحاو لك لب ؛ليصفلا لوزهم هلوقل (ريظن سيل ؛بلكلا نابج :هلوقف

 ىلإ نايدعتي لب «نيدرجم نيينعم ميدقت ىلع فقوتي ال نيتيانكلا ىنبم نال ؛(1)'هفنب
 ةلالد نم ءاحيإلاب ديزيو «عستيو ىنعملا بعشتيف» «يقلتملا سفن ريثت تاءاحيإ ثادحإ

 , (2)؛ . . .مالكلا

 :هلوقل ًالصف امهنيب الصاف راجملاو ةيانكلا نيب قرفلا ىلع هبني يرارلا أنفي الو
 ديفت تنك اذإو .دوصقملا وه ءايناث ىنعم اهانعمب ديفتو ةظفل ركذت نأ نع ةرابع ةيانكلا»

 ةظفللا تلقن امف ءاربتعم ناك اذإو ءاربعم هانعم نوكي نأ بجو «ظفللا ىنعمب دوصقملا

 .(3)«ازاجم نوكي الف ءاهعوضوم نع
 يف ةقطانملا ةقيرط محقأ...» هنأب نذإ لوقلا يرارلا ىلع ينجتلا نم سيلو

 نإ «ريبعتلا يف لامجلاب ساسحإلا ىلع ةردقلاو قوذلا ىلإ اهدرَم رومأ ىلع لالدتسالا
 . 4)«ةيقطنملا ةلدألا نع (ريثك فلتخت ةيباطخلا ةلدالا

 نم احدر هنوقرافي اوداكي الو جهنلا اذه يرارلا دعب ءاملعلا داتري نأ فسؤملا نمو

 يف ةليسو - ةيقيقحلا ةيلامجلا ريياعملا نع نوكي ام دعبأ وهو - قطنملا نم نيذختم نمزلا

 .اهعيرفتو دعاوقلا ديعقتو صوصنلا ليلحت

 رهاقلا دبع يأر وهو ؛حاصفإلا نم غلبأ نوكتف حيرصتلا ىلع حجرَت دف ةيانكلاو
 عم ءيشلا ركذن ةيانكلا يف اننأ ىلإ عجري كلذ يف ببلا نأ ىري يذلا يناجرنجلا

 ةيانكلا تناك هلجأ نمو ءاهيف ؟ريثات دشأو سوفنلا يف عقوأ ناك كلذك ىتأ اذإف .همراول

 :نيهجو نم هيلع يزارلا ضرتعا دقو . غلبأ
 سيلف «ةيانكلا يف لوألا ىنعملاب هيلع لدتسي ال دوصقملا وهو يناثلا ىنعملا نأ :لوالا

 ؛ديعبلا وهو ءدوصقملا ىنعملا لعفلاب مزلتسي لوالا ىنعملا نأ نم هب دكأتي ام لقعلا ىدل

 . كلذ يف فاك ريغ نذإ وهف

 .191 ص .زاجعإلا ةيارد يف راجيإلا ةياهن (1)

 .203 ص ؛«ةينايبلا :روصلاو نآرقلا (2)

 .191 ص ءراجعإلا ةيارد يف زاجيإلا ةياهن (3)
 .178 ص ؛ةبايب تاحلطصم (4)
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 تناك اذإف «موزلملا ىلع مزاللاب لالدتسالا نالطب يف صخلتيف :يناشلا هجولا امأو

 .(!)!ءدوجو ىلع ةايحلا دوجوب لالدتسالا نكمي الف ملعلل ةمرال ةايحلا

 ام رعشتسي ال يلاتلابو .صضحم ىقطنم لالدتسا ىلع ينبني ضارتعالا اذه نأ ودبيو

 ىلع مزاللاب لالدتسالا نأ كلذ ؛ةيقطنملا ةلدالا اهبعوتست ال تاءاحيإ نم صوصنلا يف

 ينبنت يتلا اهتينب اهيلإ دشت يتلا ةيوقلا ةطبارلا هلعلو «ةيانكلا يف يساسأ طرش موزالملا

 موزلملاو اموزلم مزاللا ريصي موزللا يف يواستلا دنع» هنأ كلذ ىلإ انفضأ اذإ اذه .اهيلع

 يذلا يلقعلا موزللا وه سيل انه موزللا نإ مث ؛ةيانكلا يف كلذ اوطرتشا دقو ءامزال

 طباورل ديكأت كلذ يفو .6)22. . .يفرعلا موزللا وه امنإو ؛كاكفنالا لوبق مدع ينعي

 هعضول ةلواحم رابتعالا اذه يف لعلو «هنع دّلوت يذلا يعامتجالا دعبلاب يئانكلا ريبعتلا

 .ةفاحلا مهدعاوقو ةقطانملا تاحالطصا نع هب داعتبالاو « قئاللاو حيحصلا عضولا

 دادزيس مالكلا ناك اذإ حيرصتلا ىلإ ةيانكلاب ريبعتلا كرت امبر هنأ يزارلا ءارأ نمو

 :يرتحبلا لوقب ًالثم كلذل برضي وهو «ةماخف

 (3)الثم مراكملاو دجملاو دد ؤسلا يف كل دجن ملف انبلط دق

 .ةيبرعلا ةلمجلا صئاصخب قلعتت ةيبولسأ رهاظم يهو ءريخأتو فذح هيفو
 لواحو «ءاملعلا نم ةيقب نأش ضيرعتلا ىلإ قرطتي ملو «ةيانكلا يزارلا رخفلا لوانت

 امهو ؛اهنم نيمسق مهأ دروأ امك ءزاجملا نيبو اهنيب قرفلا ةنابإو ءاهل فيرعت عضو

 رهاقلا دبع يباتك صيخلت ىلع (رصتقم هدهج ناك اذإ وهو «ةبسنلا ةيانكو ءةفصلا ةيانك
 ركذ اهيف نأ رابتعاب ءحيرصتلا ىلع ةيانكلا ةيزم نايبت ءانثأ هيلع در هنإف «يناجرجلا

 . تابثإلاو داقتعالا ىلإ ىعدأ كلذو ؛هليلد عم ءيشلا

 ةينفلا رهاوظلا ضعب ليلحت ىلإ قطنملا تاودأ نم هكلمي امب هجتا يزارلا نأ تفاللا نمو

 (رظن «تاوبكلاو تارثعلا نم ملسي نأ طولغملا ضارتفالا نم ناكو «ةيئانكلا ةيريبعتلا

 هسيياقم هلو «ةيسفنلاو ةيعادبإلا هتايصوصخ هل ليمج ريبعت بدالاف ؛نيلاجملا دعابتل

 . ةيقطنملا تاجاتنتسالاو لالدتسالا قرط اهبعوتست ال يتلا ةيلامجلا

 193 .192 ص ءراجعإلا ةيارد يف زاجيإلا ةياهن (1)

 .179 ص ؛ةينايب تاحلطصم (2)
 .,فرشو دجمو مظع اعدؤسمو ءاددوسو ةدايس داس :ددؤسلا )3(
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 ثحابم يف قطنملا عانطصا يف هتقيرط نوفقلتي هدعب نييغالبلا ىرن نأ فسؤملا نمو

 .هدعب نم نييغالبلا مامأ قيرطلا تدهم دف هذه هتقيرط نإف كلذلو» !يبرعلا نايبلا

 فيرعتلاو طبضلاب مامتهالا يف هلاونم ىلع اوجنيو .فيلأتلا يف هكلم اوكلي

 حيضوتل نيلاثم وأ دحاو لاثم ىلع راصتفالاو ماسفالا ءافيتساو تاررتحملا جارخإو

 لحم ةقيرطلا كلت تلظ نإو ؛2!!«ةيبرعلا ةغالبلا يف ةيريرقتلا ةقيرطلا يهو ؛ةدعاقلا

 .ديؤمو اهل ركنم نيب نيسرادلا نيب شاقن

 ناكو ؛«مولعلا حاتفم» هباتك يف ةيانكلا (ه 626 ت) يكاكسلا بوقعي وبأ لوانت ©

 اهمهلتسا ةعزن كلذ يف اًعران ءامهثحابل اًبعوتسم .«ةفسلفلاو قطنملاب اًفوغش ودبي ام ىلع

 اضيأ وه دافأ امك ١ يناج رجلا يباتكل هصيخلت نم دافأ هنأ رهظي يذلا يرارلا رخفلا نم

 :هلوقب ةيانكلا فيرعتب ادب دقو .22)فاشكلا ريسفت يف يرشخمزلا تاقيبطت نمو امهنم
 ؛كورتملا ىلإ روكذملا نم لقتتيل ؛همزلي ام ىلإ ءيشلا ركذب حيرصتلا كرت يه ةبانكلا»
 امكو .ةماقلا لوط وهو هموزلم وه ام ىلإ هنم لقتنيل ؛داجنلا ليوط نالف :لوقت امك

 ريغ ةمودخم اهنوك وهو «هموزلم وه ام ىلإ هنم لقتيل ءىحضلا موؤن ةنالف :لوقت
 دوهج صخلي فيرعت وهو .(3):. . .تامهملا حالصإ يف اهسفنب يعسلا ىلإ ةجاتحم

 نايبلا روص نم هريغ نع زيمتيو هب فرعي ةيانكلل دح عضو اولواح نأ ذنم نييغالبلا
 ديعبلا ىنعملا ىلإ انربع كلذ مت ام اذإف .همزلي ام ىلإ ءيشلا ركذ كرت هتلصحمو .يبرعلا

 قوبسم هنأ نم مغرلا ىلع امهفاس نيذللا نيلاثملا يف رهظي امك .دوصقملا وهو هنع ىنكملا

 .هلبق اوتأ نيذلا ءاملعلا لبق نم امهيلإ

 اهل ةيقطنم ةسيقأ اهنأ ىلع ةينايبلا روصلا ىلإ رظني يكاكسلا نأ لهجن آلآ ديفملا نمو

 امهريغو ةيانكلاو ةراعتسالا نأ هحاتفم يف ىعدا نأ يكاكسلاب رمآلا غلب» .نيعم صضرغ

 عانفإل نوملكتملا اهلمعتسي تامازلإو ةيقطنم ةسيقأ آلإ يه ام نايبلا ملع لئاسم نم

 هنإف كلذك ةبانكلا تماد امو .247«ءارآو تايرظن نم هيفن وأ هتابثإ نوديري امب نيبطاخملا
 كلتو ؛تاضارتفالا وأ تاليوأتلا لمتحي الو تازارتحالا لبقي ال اهل دح عضو دمعت

 مجار «؟نايبتلا) ءامسأ رخخآ باتكب *مولعلا حاتفم» هباتك صيخلتب همايق يف اضيأ يكاكسلا رئات رهظب امك (2)

 .302 ص .لوصالا

 .28 ص ءاهلاجرب فيرعتلاو ةغالبلا مولع خيرات «يغارملا ىفطصم دمحأ (4)
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 :هلوقب اًيوغل اًقيرعت ةيانكلا فيرعتب كلذ بقع نأ ناكو .فيرعتلا اذه يف ةيصاخ مهأ

 ك) نال ؛كلذ ىلع ىنك ةلالدو حيرصتلا هجو ءافخإ نم هيف امل ةيانك عونلا اذه يمسو»

 أدبي نأ صضرتسفملا نم ناكو .2176 . . .ءافخلا ىنعم ةيدأت عم تراد تبكرت امضيك (ي ن
 هنولتي مث ةغللا ءاملع هيلع ريسي ناك ام ىلع اجهن ةيانكلل يوغللا ىنعملا اذهب هفيرعت

 مولع دحأ اهثحابمو ةغالبلا تماد ام كلذ يف ةضاضغ الو .حالطصالا يف هانعمب

 اودرفت امك يحالطصالا ىنعملا ميدقت يف ةغالبلا ءاملع درفت ىلع كلدي ام وهو ؛ةيبرعلا

 .ثدحمو ميدق نيب اهيف نوفرفي ال يتلا دهاوشلاو ةلثمالا عم لماعتلا يف

 «نالف مأو ءنالف نباو «نالف وبأ وهو» «ىنكلا ةيانكلا نم اوقتشا مهنأ هئارآ نمو

 ,220:. . .مالعألا مهئامساب حيرصتلا هجو ءافخإ نم اهيف امل ىنك تيمس ؛نالف تنبو

 ةيانكلا نأ :ىري ناك نإو «ريثالا نباف ؛نايبلا ءاملع نيب ةيفالخ تّلظ ةلأملا نأ ودبيو

 فالخب ((3)ةينكلا نم ةذوخخأم اهنأ ربتعا كلذ ريغب اهلوأت اذإ هنأ الإ ءرتسلا نم ةقتشم

 . ةيانكلا نم تذخأ يتلا يه ةينكلا نأ نم يكاكسلا هيعدي ام

 تسيل رومأ رتسلا نم وأ ةينكلا نم اهنأو ةيانكلا قاقتشا يف ثحبلا نأ يدنع يأرلاو

 .هماسقأ ةعيبط وأ ةيساسألا هتانوكم وأ يئانكلا ريبعتلا ةفيظوب تلبوق ام اذإ .لاب تاذ

 :نيهجو يف هآرف ةيانكلاو زاجملا نيب قرفلا ةنايإ يكاكسلا لواح
 ؛كلذ يفاني راجلل نأ نيح يف اهظفلب ةقيقحلا ةدارإ ىفانت ال ةيانكلا نأ :امهدحأ

 .هانعم ةدارإ نم عنمت ةنيرق نم هل دب ال راجملا نال

 راجملا ىنبمو «موزلملا ىلإ مزاللا نم اهيف لاقتنالا متي ةيانكلا نأ وهف : يناثلا امأو

 ,(4)ةيسكع ةروصب يأ ؛؟مراللا ىلإ موزلملا نم هيف لقتني

 نإ :هلوقب يئانكلا ريبعتلا يف اهظفلب ةقيقحلا ةدارإ ىلع نيثحابلا ضعب قلع دقلو
 ةدارإ هيف حصي ةيانكلل لاثم لك سيلف «ةبجاو ال ةزئاج ةيانكلا يف يلصالا ىنمملا ةدارإ»

 وهو .(6)5.. .عقاولا يف ققحتم ريغ يقيقسحلا ىنمملا نال ؛اهتدارإ عنتمت دقف .ةقيقحلا

 امك «ةيانكلاب زاجملا» هيمسيو «هيلع هبني يرشخمزلا دجن اننال ؟هتقيقح يف ميدف ضارتعا

 .402 ص ء.مولعلا حاتفم يلر
 .402 ص .قبالا ريصملا (2)

 53 :3 رئاسلا لا (3)

 .3 ص « مولملا حاتفم كفا

 .181 ص «ةينايب تاحلطصم (5)
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 ىلع يديعملا لاعتملا دبع قّلع دقو .ثحبلا اذه نم قباس عضوم يف كلذل انرشأ
 : ىلاعت هلوقك .هتدارإ نم عنمي ضراعل . . . هتدارإ منت يقيقحلا ىنعملا نإ) :هلوقب كلذ

 ديفي هنأو «ةيلصأ فاكلا نأب لوقلا ىلع ؛[ىروشلا] 4422 ... ءيش هلئمك سيل ... )
 هل لثلا توبث ديفي هنال ؛هيف يقيقحلا ىنعملا ةدارإ حصي الف «ةيانكلا قيرطب ةيلثملا
 . (1!«ىلاعت

 (دمتعم اًضارتعا يكاكسلا ىلع ضرتعن اذهب انحبصأ اننأ ىلإ رظنلا هيجوت نم دب الو
 ىف ىفكيو» :ذئدنع لوقن نأ لدعلا نمو .ررتحملا اذهل ان.جارخإب قطنملا ىلع اًضيأ

 ورد مهسي دق يذلا ريخالا ىنعملا وهو 0 .دوصقملا يئانكلا ىنعملا روصت ةيانكلا

 ىف نأشلا وه امك موزلملا ىلإ مراللا نم لاقتنالا امأو .ةيئاهنلا روصتلا ةيلمع ىف

 قمت اذإ» الإ مهللا ءدودرم ريغ رمأف زاجملا يف راسج وه امك سكعلا وأ ,ةيانكلا

 راجملا لاحتك ةيانكلا لاح ريصيف . . .رخآلا موزلم امهنم دحاو لكف موزللا يف يواستلا
 .(6)3 . . .ةنيبب ىعدم اهعم ءىشلا نوك ىف

 املإو ؛ءىش يف راجملا نم تسيل ةيانكلا نإف يكاكسلا مالك نم هركذ رم امل (رابتعاو
 . ةقيقحلا نم يه

 :(40ماسقأ ةثالث ىلإ ةيانكلا ميسقتب يكاكسلا ماق
 ءاج :لثم ءةفصب فوصوم اهب صتخيف ةبيرق نوكتو :فوصوملا سفن بلط اهدحأ

 اًيفصصو اًعومجم قفلت ثيحب رخآ ىلإ مزال مضب منتو :ةديعب وأ ءاديز ديرتو فايضملا
 ةماقلا يوتسم يح : ناسنإلا يف كلوق لثم . كدوصقم هادع ام لك لوخد نع اعنام

 . رافظألا ضيرع

 لثم ؛مراوللا ةليلق ةبيرق وأ ةديعب نوكتو : ةفصلا نع ةيانكلا وهف يناثلا مسقلا امأو

 ريثك وأ هفايضأ ريثك نالف :انلوق وأ «هتماق لوط نع ةيانك ؛هداجت ليوط نالف :انلوف

 .قرف امهنيبو «فايضم هنأ نع ةيانك ؛فايضالا

 . حيرصت ىلع ةلمتشمف ةيناثلا امأو «ةجذاس ىلوالا ةيانكلاف

 نع ةيانك ؛افقلا ضيرع :مهلوق لثم ايفخ وأ ءاحضاو نوكي بيرقلا عونلا اذهو
 . هلبالا

 دامرلا ةرثك نم لاقتنا هيفو ءدامرلا ريثك :انلوق لثم ؛مزاوللا اهيف رثكتف ةديعبلا امأو

 . 150 :3 ةغالبلا مولع يف حاتفملا صيخلتل حاضبإلا ةيغب (1)
 . 182 ص «ةينايب تاحلطصم (2)

 .اهدعب امو 3 ص .مولعلا حاتفم )4
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 ةرثك ىلإ ةلكالا ةرثك ىلإ خئابطلا ةرثك ىلإ بطحلا قارحإ ةرثك ىلإ رمجلا ةرشك ىلإ
 . فايضم هنأ ىلإ نافيضلا

 :رعاشلا لوق لثم وأ

 ليصفلا لوزهم بلكلا نابج ينإف بيع نم يف كّي امو
 .ليصفلا لوزهمو «بلكلا نابج :امه ناتيانك هيفو

 :بيصن لوقو

 هرهاظ ننم مهريغو 2 هموق ىلع زيزعلا دبعل
 هرماع ٌةلوهام كرادو مهباوبأ لهسأ كبابف

 هرئازلا ةنبالاب مالا نم 2 نيرئازلاب سْنآ كبلكو
 دقو «بيرقلاو ىندالا لصت ىتح هيدايأ لوطو حودمملا ناسحإ ةرففو نع ةيانك هيفو

 ىلع مهددرت ةرثكل هفراعم نم مهنأ ىلع كلذب لدف «نيرئازلاب سنأتسي هبلك روص
 نم كلذ يفو .عطقني ال مئاد هب لاصتا ىلع مهناو .هيدل مهتيغب ىلع هنمو ءهبحاص

 . ىنعملا دعب ىلع كلدي ام طئاسولا ةرثك
 :ةمره نبا لوق اًضيأ هتلثمأ نمو

 لجالا ةبيرق الإ عاتبأ الو لاصفلاب ذوعلا عتمأ ال

 امهاندجو -ةفصلاو فوصوملا ةيانك امهو -اًفنآ نيروكذملا نيمسقلا انلمأت اذإ نحنو

 نيترهاظلا نأ حجرملا نم نوكي دقو «ءافخلاو حوضولاو دعبلاو برقلاب ناصتخي
 نادوعي ال دعبلاو برقلا نأ نوكل ؛نيلوالا نم رثكأ ةيانكلا يف ًالصأ نادعت ال نيتريخالا

 دح ىف ةيئانكلا ةينبلا ةعيبطب ناقلعتم ءافخلاو حوضولا نأ نيح يف«طئاسولا ةرثكل الإ

 ءاقخلا يتيلمسع اهدامتعا ىلع لدي ةيانكلل قيمعلاو يلكشلا ءانبلا يف رظنلا» نإف ؛اهتاذ

 .اينف ايريبعت انول هرابتعاب بدالا ةعيبطب اًفوصل دشأ امهف يلاتلابو .7!2(نبأ روهظلاو
 قبس امك - رهاقلا دبع امهركذ دق» نيمسقلا يف اهقاس يتلا دهاوشلا نأ حجرملا نمو

 رصتخا دق ناك نإو ءريبك دح ىلإ لئالدلا يف خيشلا هركذ امم يكاكسلا دافتساف -
 رصخحلاو راضتخالا اذه يف وهو .22)«دودحلا طبضو ماسقألا رصح ىلإ اجلو «لوقلا

 .189 8 ص ؛ىرخأ ةءارق ةيرعلا ةغالبلا تاييدأ «بلطملا دبع دمحم (1)

 .186 ص «ةينايب تاحلطصم (2)
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 رخفلا صيخلت نم قدأ» هصيخلت نأ يف هقوفي ناك نإو ؛يزارلا رخفلا عم قفتي طبضلاو

 دشأو اميظنت رثكأ ناك دقل لب .لئاملل اطبضو ٌةقد رثكأ هلفع ناك امئأكو «يرارلا

 قوفت حجري دقو . "1 نيفاربلا ةحضوب ىدراقلا ماكعإو تامدقملا بتر عم امبسفت

 نأ يضرتفملا نمو ؛«يغالبلا صيخلتلا يف ةبرجت لوأ وه يرارلا صيخلت نأ ىلإ يكاكسلا
 .ريصقت نم اهيف ودبي امل (رظن .مهباجعإو سانلا ىضر لانت ال ام ةداع براجتلا ىلوا

 ةفيطل ىلإ اهرودب توافتف «فوصوم لاب ةفصلا صيصخت يهو :22ةبسنلا ةبانك امأو

 :مجعألا دايز لوقك ؛ةلئمأ ةدع اهل برض دقو .فطلاو

 جرشحلا نبا ىلع تبرض ةبق يف ىدنلاو ةءورملاو ةحامسلا نإ

 هنكلو ءجرشملا نباب ىدنلاو ةءورملاو ةحامسلا تافص ضصيسفخت حرصب مل هنإف

 مركلاو «هيبوث نيب دجملا :مهلوقو .جرشحلا نبا وهو ,حودمملاب اهصخو ةبق يف اهلعج

 . هيدرب نيب

 :فطلأ وهو ؛هلوقو

 هماظن ديمعلا نبا يعاسم دع هديجل مودي نأ وعدي دجملاو

 دقعلا ماظن اهلعجو ٠ يعاسم هل تبثأ هنكلو .حودمملل دجملا تانئإب حرصي مل ذإ

 مودي نأ ايعاد دجملا لعج مث .دجملا ىدل هحودمم ةناكم ىلع كلذب هبف .دجملا ديج يف

 صخ دقو .ديمعلا نبا ءاقب ماودو دجملا ةقيقح بلط ىلع كلذب هبنو .هديحل دقعلا كلذ

 .ديمعلا نبا ةلزنملا كلتب

 :(3)ةفعلاب ةأرما فصو يف يدرألا ىرفنشلا لوق مسقلا اذه نمو

 تلح ةمالملاب تويب ام اذإ اهتيب موللا نع ةاجنمب تيبي

 7 :ئناه نبا لوقو

 ريصي ثيح دوحلا ريصي نكلو هنود لح الو دوج هزاج امف

 بولطملا نوكي نأ وهو ءاعبار امسق ةيانكلا يف نأ نظ امبر هنأ ىلإ يكاكسلا هبنو

 ةيانكلا يفو ءورمع ةحاس يف دامرلا رثكي :انلوق لثم ءصيصختلاو فصولا ةيانكلاب
 ؛نيموزلم ىلإ نيمرال نم لاقتناو «ناتيانك امه ذإ ؛كاذب سيلف «فايضم ًرمع نإ نع

 .ورمع ةحاس يف كلوقب اهدييقت :يناثلاو ءدامرلا ةرثك :امهو

 .288 ص ٠:خيراتو روطت ةغالبلا (1)
 .اهنعي امو 7 ص . مولعلا حاتفم )22

 .410 ص .نباسلا ردصملا (3)
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 ال - ةيانكلا نم عبار مسق دوجو لمتحي هلعج يذلا - نيمختلا اذه نأ رهاظلاو

 قطنملاب مهسرمت لعفب ةقطانملا طاسوأ يف عيشي يذلا زارتحالا نم اعون الإ نوكي نأ ودعي
 يكاكسلا لثم مولعلا ننقي نأ دارأ نم لك نهذ هيلإ فرصني مامتها وه وأ .هتاسايقو

 هلوصأب قطنملا مدختسا دق نيناوقلاو دعاوقلا طابنتسا ليبس يف وهو» «ءالاو نمو

 نأ همه ناك دقف كلذ يف بجع الو .لامج يأ يوحي ال يذلا فاجلا هبولسأو هظافلأو
 .(1)ىرخ الا مولعلا رئاسك اهدعّقيو ةغالبلا نقب

 «تابثإ ليلد ىلإ جاتحت ال هبولسأ يف ةيدابف لحمتلاو نهذلا دكو ءاوتلالا رهاظم امأف

 دقو «ةيانكلا نم ثلاثلا مسقلا يف اهفاس يتلا ةيرمشلا ةلئثمالل ميقعلا هليلحن ءانثأ ةصاخ

 ةيبدألا ةساردلا نع دعبلا لك دعب كلذل ؛ةلمم ةجردل فلكتلاو بانطإلا ًريثك هيف ادب

 تفاللا نمو .220«. . .ليلحتلاو دقنلا ىلع موقتو .ساسحإلاو قوذلا ىلع دمتعت يتلا

 لوحت دقو «يبرعلا نايبلا روص ةسارد يف يفسلفلا يقطنملا هاجتالا اذه خسر يكاكسلا نأ

 .(3)ةيمالكلا ةسردملاب فرعتو هيلإ تبسن ةسردم ىلإ دعب اميف
 ةيضرع ةيانكلا تناك اذإف ؛247ءافخلا رابتعاب ةيانكلل رخآ ميسقت داجيإ يكاكسلا لواح

 تناك اهنأ ول فالخب ءاحيولت تيمس ةديعب تناك اذإ امأو . ضيرعتلا مسا اهيلع قلطأ

 مل اذإو ءاّرمر تيمس ةداسولا ضيرعو افقلا ضيرع :لثم ؛ءافخلا نم عون عم ةبيرق

 :يرتحبلا لوقك ءاّبسانم اهيلع ةراشإلاو ءاميإلا مسا قالطإ ناك ءافخ اهب نكي

 لوحتي مل مث ةحلط لآ يف هلحر ىقلأ دجملا تيأر ام وأ

 لوألا لاثمو ؛زاجملا ليبس ىلع ىرخأو ةيانكلا ليبس ىلع ًةرات نوكيف ضيرعتلا امأو

 الإ درت مل نإو . رخآ اًناسنإ بطاخملا عمو «بطاخملا تدرأو «,فرعتسف ىينتيذآ :مهلوف

 . يناثلا ليبقلا نم ناك بطاخملا ريغ

 .32 ص «نايبلا ملع (1)

 .2] ص ؛يئانكلا بولسألا (2)
 فيرعتلاب ةيانعلاو «ةيلدجلا حورلاو يظفللا ديدحتلاب زيمت ةيمالكلا ةمردملا دجتف» :يلوخلا نيمأ لاق (3)

 ةيفسلفلا سيباقملا ىلع دامتعالاو «ةيبدالا دهاوشلا نم لالقإلا عم ةددحملا ةدعاقلا ىلع صرحلاو .حيحصلا

 .1هتءاحرو هحبقب وأ هتدوجو مالكلا نحب مكحلا يف ةيقطنلا دعاوقلا ىلعو ؛اهوحنو تايعيبطو تايقلخن نم

 .96 ص ء.بدآلاو ريسمتلاو ةغالبلاو وحلا يف ديدجت جهانم
 .اهدعب امو 411 ص ؛مولعلا حاتفم (4)
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 اذه ىلع فقوتي ال هنوكل ؟يكاكسلا ركف ىف ةرراب ةرهاظ لكشي مبسقتلاب عولولا نإ
 ملع ميسقت ىلع اضيأ بحسني امنإو .ءافخلا يف توافتلا ىلع اساسأ ينبملا يئانكلا مسقلا

 .مولعم وه امك اهنيب ةيعوضوملا قورفلا رابتعاب ثحابم ىلإ هعيرفتو ةغالبلا
 نم ذإ» ؛اهنيب ةقرفتلا ةبوعصل ةيانكلا نم ةريخألا عاونألاب اًعرذ نوسرادلا قاض امك

 ةحصاو نوكت دف ةيانكلا نإ لوقي نأ هبسح ناكو ؛ةريخالا ةعبرالا نيب قيرفتلا بعصلا
 يكاكسلا نأ قحلا نمو .(!)«ماسقالا نم ريثكتلاب اًقوغشم ناك هنكلو ء.ةيفخ نوكت دفو

 هدوهج تناكو «.داقنلاو ةغالبلا ءاملع اهركذ يتلا تاحلطصملا كلت نم ريثك ىلإ قوبسم

 . فيرعتلاو طبضلا ىدعتت ال

 ةقيقحلا ليبس ىلع ضيرعتلا نم اعون هلامهإ ىلع يكاكسلا ذخاؤي نم نيسرادلا نمو

 نوكي ضيرعتلا نإف كلذلو .. .نئارقلاو قايسلا نم ىنعملا مهف وه» :ضيرعتلا ماد ام

 تارامنإ ىدحإ ةريخالا ةظحالملا هذه نوكت دقو .«22«ةيانكلاو زاجملاب نوكي امك ةقيقحلاب
 .ضيرعتلل ةيقيبطتلا بناوجلا اهنع تفشك .يكاكسلل نيلاتلا نييغالبلا

 لاق «ةنيبب ابوحصم ءيشلا ركذ يف رهظي يذلا يئانكلا ريبعتلا ةغالب ةنابإ نم دب الو

 عمو ؛ةئيبب ىعدم اهعم ءيشلا نوك يف زاجملا لاحك ةيانكلا لاح ريصيف» : يكاكسلا

 .(3):ةنيبب ال ىّعَدم ركذلاب حاصفإلا
 يف ةيانكلا ةغالب رصح نأ الإ (4)رهاقلا دبع لوق نم (ديفتسم ناك نإو هنأ نّيبلا نمو

 اهمدعي وأ بلاوقلا نم اًبلاق اهلعجيو ءاهنأش نم للقي رمأ ليلدلاب هيفن وأ ءيشلا تابثإ
 .هيف رثؤيو يقلتملا نهذ ريثي يذلاو ءهب رخزت يذلا ءاحيإلا

 بعذي امك ةيقطنملاو ةيفسلفلا هتفاقث هيف بّلغ الوانت يئانكلا ريبعتلا يكاكسلا لوانت

 نيبو ءايوغلو ايحالطصا اًميرعت اهل عضو هنإف كلذ مغرو «نيسرادلا بلغأ كلذ ىلإ

 مل امك ؛طئاسولاو ءافخلا رابتعاب وأ اهب بولطملا رابتعاب اهماسقأو راجملا نيبو اهنيب قرفلا

 اًقوبسم ناك نإ وهو .ىنعملاب حيرصتلا ىلع اهب ريبعتلا لضفو اهتغالب نع ثيدحلا هتفي
 .هريغ هيف هعبتا يذلا وأشلا اهب غليو اهتسارد لمكتسا هنأ الإ اهنم ضعب يف

 .310 ص ؛خيراتو روطت ةغالبلا (1)

 .188 ص «ةينايب تاحلطصم (2)

 .189 ص .ةيناب تاحلطصم (4)
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 ءايض وهو .ريثألا نبا اهب ينع يتلا يبرعلا نايبلا ثحابم مهأ نم ةيانكلا رسبتعت ©

 لثملا» باتك كلذ نم ركذلاب صخنو ؛هل فلؤم نم رثكأ يف (ه 637 ت) نيدلا

 رعاشلا مالك دقن يف بلاطلا ةيافك» باتكو ؛«رعاسشلاو بتاكلا بدأ يف رئاسلا

 مهنال ؛ءاملعلا ضعبل هدقن هجوف يئانكلا نفلا خيرات ىلإ ةدوعلاب أدب دقف .«بتاكلاو

 ملكت دقو» :لاق ؛امهنيب ةلصافلا دودحلا هيف نابت ال اًطلخ صضيرعتلاو ةيانكلا نيب اوطلخ

 الك اودح الو ءامهنيب اوقرفي ملو .ضيرعتلاب ةيانكلا اوطلخ دق مهتدجوف نايبلا ءاملع

 ةلثمآ ضيرعتللو «ضيرعتلا نم ةلثمأ ةيانكلل اوركذف . . .هبحاص نع هلصفي دحب امهنم
 .6)21. . .يركسعلاو يجافخلا نانس نباو يمئاغلا كلذ لعف نممف ةيانكلا نم

 ةغالبلا مولع خيرات يف ةريحملا رهاظملا نم تلظ طلخلا ةرهاظ نأ تفاللا نمو

 ىلع اعيمج اوسيل مولعلا كلتب نيلغتشملا نأ ىلإ دوعت اهبابسأ ضعب تناكو ؛ةيبرعلا

 .لوصالا وأ هقفلا وأ وحنلاب اًلاع ناك مهضعب نأ امك «ةيبدالا ةفاقثلا نم ةدحاو ةجرد

 ةراشإلا باب: يف دجت املثم تعونتو هتالالد تددعتو ؛«حلطصملا برطضا انه نمو

 دقن يف بلاطلا ةيافك» ريثالا نبا باتك يف وأ «قيشر نبال «ةدمعلا» باتك يف اهعاونأو

 ةيانكلاو ضيرعتلاك ةريثك اعاونأ بابلا اذه تحت ادروأ ذإ .«بتاكلاو رعاشلا مالك

 .(2)«اهريغو ةيروتلاو ليثمتلاو

 نيب ةقرفتلا يف نكي مل نإو - طلخلا اذه يف رخآلا وه عقو دق ريثألا نبا نأ نظنو

 مل طلخلا نأ هل انفضأ اذإ اذه . كلذ ىلع فقن نأ انل نكمأ امك - ضيرعتلاو ةيانكلا

 هنإف «نانس نباو يركسعلاو يمئناغلل ةبسنلاب حص نإ :وهف «نييغالبلا عيمج ىدل رمتسي
 .6)23 . . . يكاكسلاو يرشخمزلاك مهدعب ءاج نم عم حصي ال

 يهل :وهو «هيلع هبيقعت دنع دساف هنأ ىعدا مث ادح هيف دروأف ةيانكلا فيرعت امأو

 ىنكملاو ةيانكلا نيب عماج فصوب .؛يقيسقحلا عضولا زيغ ىلع ءيشلا ىلع لادلا ظفللا

 ؛لوصالا ءاملع فيرعت لثم وهو .هيبشتلل ادح نوكي نأ نكمي هنأل ؛(4)« . . .هنع
 لمتحي يذلا ظفللا اهنأ كلذب نوديري «لمتحملا ظفللا اهنإ :ةيانكلا دح يف اولاق» مهنأل

 ىنعملا ىلع لدي ظفل لك سيل هتإف ؛اضيأ دساف اذهو ءهفالخ ىلعو ىنعملا ىلع ةلالدلا

 .50 «3 رئاسلا لثملا (1)

 .اهدعب امو 201 ص .بئاكلاو رعاشلا مالك دقن يف بلاطلا ةبافك باتك (2)

 .190 ص «ةينايب تاحلطصم (3)

 .50 «.3 رئاسلا لثملا (4)
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 . 217" ةيانكب هفالخ ىلعو
 اعرذتم ةيانكلل ءاهقفلا ديدحتل هيدصت ىلع ريثالا نبا ذخاؤي نم نيسرادلا نمو

 نأ بجع نمو» :لاق ؛هلئام يف ضوخلا مهل لوخي ال دعب نايبلا ثحابم نع مهدعبب
 يف مهءارآ نوكحمتي اوبهذف ؛نييلوصالاو ءاهقفلاب ريبك دح ىلإ اورئات دف نييغالبلا

 باب ريغ ةغالبلا باب نأ اًمامت نوكردي مهنأ عم ةيئانكلا تاريبعتلا ليصأت لوح لدجلا

 مهتاشفانم ةرولب يف مكحتي يذلا لاعفلا نميهملا وه ىقبي ينيدلا لماملا نكلو «هقفلا

 كئلوا عمجي يذلا مامتهالا روحم نأ نولهاجتي ءالؤهو .22)«ةيغالبلا تاحلطصملل
 دصاقمو هماكحا اولوانت يذلا ينآرقلا صنلا وه - مهتاصصخت فالتخا ىلع - ءاملعلا

 ةوهلا تلاز مث نمو .هتارابعو هلمجو هتادرفم اولوانت امك .ةنطابلاو ةرهاظلا هياعم

 اهل عماجلا ةيانكلا دحف» :هلوقب ةيانكلا دحي نأ ريثألا نبا رثؤيو .ءاملعلا نيب ةلصافلا

 ليلدلاو .زاجملاو ةقيقملا يبناج ىلع هلمح روجي ىنعم ىلع تلد ةظفل لك اهنأ وه
 نع اذكب تبنك لاقي ؛هريغ ديرتو ءىشب ملكتت نأ عضولا لصأ يف ةيانكلا نأ كلذ ىلع
 ًالثم ريثالا نبا برضيو .(37:هريغ يف هتدرأ ام ىلعو هب تملكت ام ىلع لدت يهف ءانك
 44122 ... ءماَسَتلا متمال وأ ...» :ىلاعت هلوقب ةيانكلا يف نيينعملا ةدارإ زاوج ىلع

 . لتخي الو ىنعملا هب عصي امهنم لكو ءراجملاو ةقيقحلا ىلع هلمح زوجي هنإف [ءاسنلا]

 وه امهب دوصقملا نأ نم نقيتي يقلتملا لعجي ام نيينعملا نيب عماجلا نم مهفي نا نكميو
 ءامهيف يناثلا ىضتقا امهنم لرألا نأو ءامهبسانت هسفن يف هنطو يذلا ديعبلا ىنعملا اذه

 نم ةزمارلا ةلالدلا فشتسي» نأ ىلإ يقلتملاب يدؤي ام ىلع اضيأ عماجلا لدي نأ نكمي امك

 عيمتت ال ىتح كلذ يف باوص ىلع وهو «يئانكلا ريبسعتلا يف يوغللا ءادالا لالخ

 .(40:لمتحي ام ريغ ىلع ريبعتلا لمحيو ءايشألا

 يلو همن نوعستو عست هل يأ اذه انإ» :ةميركلا ةيآلاب عماجلل ًالثم ريثالا نبا برضيو
 وه امهنيب عماجلا فصولاو ؛ءاسنلا نع كلذب ىنكف ؛[ص] 4422 ... ةدحاو ٌةَجْعن

 شبك يلو اشبك نوعستو عست هل يخأ نإ عضوملا اذه لثم يف ليقل كلذ الولو ؛ثينأتلا
 هلوق لوأت نم ليوأت ىلإ تفتلي مل كلذ لجأ نمو ءءاسنلا نع ةيانك هذه ليقو ءدحاو

 هنال ؛ةيانكلا مكح ىلع بلقلا بابثلاب دارآ هنأ [رئدملا] 422 رِهََف كبَر :ىلاعت

 .5] .3 رئالا لملا (1)
 . 1984 .10 ددعلا 56 ص ؛ةيرصتتسملا بادآ ةلجم ؛ةيانكلا حلطصمل مهلحب يف نييغالبلا جهنم (2)
 .52 3 رئاسلا لكلا (3)
 .428 ص .روطتلاو ةيننغتلا نيب ةخغاللا ةفلف .ديع ءاجر (4)
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 .(1). . .عماج فصو بلقلاو بايثلا نيب سيل

 يهو ؛.ةيانكلا يف نيينعملا ةقالع نم لصاحلا بسانتلاب عماجلا اذه ةمسنت روجت دفو

 .نفلا صئاصخ ىدحإ وه ةياهنلا يف بسانتلا نأ رابتعاب ؛ةلوبقملا اهتارربم اهل ةيمت
 تسيل اهنإف مث نمو ءزاجملاو ةقيقحلا ىلع هلمح روجي اهيف ىنعملا نآب ةيانكلا درفنتو

 هلمح زوجي ال هنال ؛راجملا ماقأ نم هريغ الو كلذك سيلف هيبشتلا امأو» ؛هيبشتلا لثم

 ىلع ؛22)(ىنعملا لاحتسال ةقيقحلا بناج ىلع لمح ولو «ةصاخ زاجملا بناج ىلع الإ
 ناك اذإ ةصاخو «.ةهافتلاو ةجاذسلا ىلإ ىنعملاب لوحتي دق ةيانكلا يف ةقيقحلا ةدارإ نأ

 دق هكلف يف راد نمو ريثالا نبا نأكو» ءرعشلا وه ةيانكلا هيف تدرو يذلا يبدألا لكشلا

 افإ ةرثرث ىلإ لوحتي ارثن مأ ناك ارعش:هتسينف يف لاع يبدأ طمن يأ نأ اوسانت وأ اوسن

 ةيانكلا يف زمارلا دعبلا ىلع يضقت نذإ ةقيقحلا ةدارإف ؛(3):ةقيقحلا بناج ىلع ءانلمح

 .ءاحي] لك نم ةيلاخخ ةتهاب ةقيقح ىلإ اهب لوحتتو
 نم ةقتشم ةيانكلا نأب ملعاو# :لاقف ءايوغل اًميرعت ةيانكلا فيرعت ريثالا نبا لواح

 اهيف رتسي يتلا ظافلالا يف مكحلا اذه يرجأو «هترتس اذإ ءيشلا تينك :لاقي ؛رتسلا
 نم ةيانكلا قاقتشاو .(6)4 . . .اًعم روتسملا ىلعو رتالا ىلع ةلاد نوكتف ةقيقحلاب زاجملا

 ايار ريثالا نبا لوأت دقو «يكاكسلا دنع كلذ انيآر امك هيلإ قوبسم وهو ءاهيف يأر رتسلا
 همسأ الجر انيدان اذإ انإف ءنالف وبأ اهيف لاقي يتلا ةينكلا نم ةذوخام اهنأ» وهو هرخآ

 نإف «ءهللا دبع اي انلوق لثم كلذ ناك ءدمحم ابأ اي :انلقف دمحم همسا دلو هلو هللا دبع

 امإ نذإ هدنع ةيانكلاف ؛(3)«هيلع عقاو امهالكف اذهب هانيدان انئثش وأ اذهب ءانيدان انئش

 ءاهيف روتملا وه زاجملا نأ :رتسلا نم اهنأ ىلع ليلدلاو ؛ةينكلا نم وأ رتسلا نم ةقتشم
 .ركفلاو ربدتلاب مهفي يذلا راحجملا فالخب آلوأ مهفت يتلا يه ةقيقحلا نال

 دمحم وبأ امأو «لجرلا انه ةقيقح وه هللا دبع نالف ةينكلا نم اهقاقتشا ليلد امأو

 . دمحم همسا دلو هل راض نأ دعب الإ هل نكي مل هنأل ؛هللا دبع دعب هيلع ئراط هنإف

 .53 :3 رئالا للا( 1)

 .1 3 قباسلا ردصملا (2)

 . 1984 :10 ددعلا .56 ص «؛ةيرصنتملا بادآ ةلجم .ةباتكلا ملطصل مهثحب يف نييغالبلا جهنم (3)

 .53 :3 رئالا لكلا (4)

 .53 :3 قبالا ردصملا (5)

 53 «23 رئاسلا لثملا (6)
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 ىلع رقتسي مل هنال ؛ةيانكلا قاقتشا ناشب ةعنقم ةجيتن ىلإ لصي ريثالا ىبا داكي الو

 .امهيف دحاو يأر

 ىلإ صاخلا ةبسن امهضعب ىلإ امهتبسنو «ةراعتسالا نم ءزج ريثألا نبا دنع ةيانكلاو

 عمجي ام نأ حجرملا نمو .(!)ةياتك :راعتسا لك سيلو «ةراعتسا ةيانك لكف ؛ماعلا

 ىلع بلاغلا نأو ؛هنم ناردحنمو ءزاجملا نم ناعرفتم امهنأ وه ةيانكلاو ةراعتسالا

 نباف» :ديع ءاجر لوقي ؛ةرهاظلا ةلالدلا ءارو فقت يتلا ةدوصقملا ةلالدلا وه امهتينب

 .ةرهاظلا ةلالدلا هذه ءارو ةلالد كانه نأ ةيحان نم ةراعتسالا نم اءزج ةيانكلا دعي ريثالا

 اننإف «ةيانك ةراعتسا لك سيلو «ةراعتسا ةيانك لك نأب همعر يف هقفاون ال اننأ مغر ىلعو

 كلذكو ءزاجملا نم ةيانكلا لعج نيح ىرخأ ةروصب ةقرفتلا لواح هنأ ركذن

 : يف اًضيأ قورفلا كلت ريثالا نبا ددح دقو .(2)«ةراعتسالا

 تماد امو ءزاجملاو ةقيقحلا بناج ىلع لمحلاو ء.حيرصلاو .مومعلاو صوصخلا
 هيض وم ادب الو .(3)راجملا نم اًضيأ ءزجلا ءزج ةيانكلا نإف .راجملا نم (ًءزج ةراعتسالا

 هريغ اطخ مسرتي وه ذإ ءراجملا نم ةيانكلاو ةراعتسالا هرابتعا يف قوبسم هنأ ىلإ رظنلا

 .(«ةحاصفلا ةضور» باتك يف يبلاعثلاك

 اهنم نإف ؛نايحألا ضعب يف ةراعتسالا عم ةيانكلا لخادت ىلإ هبي ريثالا نبا اتفي الو

 وأ هدرفمب هيلإ رظنلا رابتعاب .ةراعتسا نوكي نأ روجي ام اهنمو ؛ةيانك نوكي نأ زوجي ام

 دنع ةيمأ ينب ضرحي وهو ءرايسس نبا رصن لوقب كلذل الثم برضيو ءهدعب ام ىلإ
 :(5) لاسم نبأ جورخ

 مارض هل نوكي نأ كشويو رمج ضيمو دامرلا للخ ىرأ
 مالكلا اهلوا برحلانإو ىروت نيدنزلاب رانلا نإف
 ؟ماين مأ ةيمأ ظاقيأآ يرعش تيل :بجعتلا نم لوقأ

 355 (3 رئاسلا لكلكا)

 .428 ص ءروطتلاو ةينقتلا نيب ةغالبلا ةفلف (2)

 55 :3 رئالا لثملا (3)

 اهنوك يفو ءازاجم اهنوك يف ةثالثلا كارتشال ؛ةيانكلاو ليثمتلا اضيأ ةراعتسالاب لصتب اممر» :يبلاعثلا لاق (4)
 .44 ص ؛ةحاصفلا ةضور .ةاهب قحلأ كلذلف .نايبلا ءاملع نيب فالخ الب ةقيقح وه يذلا هيبشتلل عرفلاك
 .اهدعب امو 55 23 رئالا لكلا (5)
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 (1!مانأ ال ينإف اودقر نإو كلم ءاقب كاذف اوّبه نإف

 اذإ هنأ ىلع ءراجملاو ةقيقحلا يبناج ىلع هلمح راوجل ؛ةيانك لوألا تيبلا نأ ىري رهف

 ةدراولا يناعملا رابتعاب «ةراعتسا - لوالا تيبلا يأ - هنأ انل نيبت تايبألا لك ىلإ انرظن

 ' ' .ةيلاتلا ىرخألا تايبالا يف

 نسحي ال امو ؛هلامعتسا نحي ام :امه نيمسق ةيانكلا ميسقتب ريثألا نبا ماق

 مقلا يف لوقي هنوكل ؛ةيقلخلا ميقلا ىلع ءودبي ام ىلع ينبنت ةمسق يهو .هلامعتسا

 ةدئافلا مدعل كلذو ؛شحاف مالكلا يف بيع هنال ؛هلامعتسا نسحي ال هنإف» :ريخألا

 : ةأرما يئري يضرلا فيرشلا لوقب ًالثم هل برضيو هيف ةيانكلا نم ةدارملا

 !لاصن دمغف ًالصن نكت مل نإ
 ام ىلإ عضوملا اذه يف قبسي مهولا نإف ؛هب ءافخ اال ام ةيانكلا ءوس نم اذه يفو

 . . .هركذ حبقي

 : يبنتملا لوفو

 اهتاليوارس يف امع فعال اهرمخ يف امب يفغش ىلع ينإ
 )اهنم نسحأ روجفلا نأ الإ ةفعلاو ةهازنلا نع ةيانك هذهو
 نع نم ةق'ام قل هنو «نيتعانصلا يف ريخألا تيبلا يركسعلا لاله وبأ دروأ دقو

 .هنع توكسلا لضفي

 ملو .24)ةرواجملاو فادرإلاو ليثمتلا :يهو ؛ماسقأ ةثالث ىلإ ةيانكلا مسق نم كانهو

 ,كلملا دبع نب ماشهل ناسارمخ ىلع اًيلاو رايس نب رصن ناك» : يلي ام 56 :3 رئاسلا لثملا ةيشاحب ءاج (1)

 ينبل ةوعدلا راشتنار كلثه ةبمأ ينب ىلع طشخسلا عوبذ اهيف رذحيل تايبالا هذهب هيلإ ثعب دقو
 .478 4 ديرفلا دقعلا يف تايبالاو 6 . . .سابعلا

 :اذكه ناويدلا يف تيبل# : يلي ام 0 :3 رئاسلا لثملا ةيئاحب ءاج (2)

 لوغب نامزلا ثادحأ هتلاغ لوصن دمغف المن نكيالإ

 لوبش ماف هرفاظأ يمدت مغيض لوبش يباب نكيال رآ
 :2 يضرلا فيرشلا ناويد عجارو . تيفرت هل تنخأ نع فلخ يبأ نب دمحم نب يلع ديعس يبأ ةيزعت يف

7. 

 .71 270 .3 رئالا لكلا (3)

 يذلا ىنعملل الاثم كلذ نوكيو ءرخخآ ىنعمل ظل عضويف ؛ىنعم ىلإ ةراشإلا دارت نأ» وهف ليثمنلا اماف (4)

 ةراشإلا دارت نأ وهف :فادرإلا امأو .بويعلا نم هزنم يأ «بوشلا يقن نالف :مهلوقك 'هيلإ ةراشألا تدبرأ
 :مهلوقك ؛هل امرالو هيلإ ةراشإلا تديرأ يذلا ىنعملل افادرإ كلذ نوكيو ءرخخآ ىنعمل ظفل عضويف :ىنعم ىلإ
 . .هل مرالو ةماقلا لوطل فدار داجنلا لوطف «ةماقلا ليوط يأ ءداجنلا ليوط نالف

 :ةرتتع لوقك ١هرواج ام ىلإ هكرتتف ءيشلا ركذ ديرت نأ يهف :ةرراجملا امأو

 مدقم لامشلا يف رهزاب تنرق ةرسأ تاذ ءارفص ةجاجزب
 .58 «3 رئالا لثملا .«اهل ةرراجم هنأل ؛رمخلا نع اهب ىنكو ةجاجزلا ركذف ءرمخلا ةجاجزلاب ديري
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 ؛عاونألا كلت نيب ةيلعفلا ةلصافلا دودحلا نيبت ال اهنال ؛ةمسقلا هذهب ريثالا نبا صنري

 ؛لصالا مومع نع هلصفت ةفصب اًصتخم هنم مسف لك نوكي نأ ميسفتلا طرش نم نال»

 هتقيقححو ؛دسالا اهنمو ءاذكو اذك هتقيقحو ؛ناسنإلا اهنم اماسقأ مسقني ناويحلا :انلوقك

 ميسقتلا نكي مل انهاهو ؛كلذ ريغ اهنمو ءاذكو اذك هتقيقحو ؛سرفلا اهنمو ءاذكو اذك
 ,(1)«كلذك

 بطن يلو هجم وغستو علت هل يح اذه نإ لم ةمركلا ةيآلا يف اًيلج رهظي ليثمتلا نأ هدنعو
 يرجي اذكهو ؛جاعنلاب نهلُكمف ءاسنلا ىلإ ةراشإلا دارأ دقف [ص] 4422 ... ةدحار
 ىنعملل ابسانم يتأي دق ليثمتلا اذه نأ ىلع ؛تايانكلا نم يتأي ام عيصج يف مكحلا

 . كلذ نود نوكي دقو «ءهنع ىنكملا

 نم اهريغ فالخب ؛هل ةمرالو هنع ىنكملا ىلع هيف ًاليلد ةيانكلا نوكتف فادرإلا امأو

 هل مرالو ةماقلا لوط ىلع ليلد داجنلا لوط :مهلوق لثم ؛تايانكلا
 هنت نيب نا نإ الخ ١ نرخ ؛«لثم» ةظفلب , يتأي ام عضوملا اذه فيطل نمو

 نع هيفن ديريو .هلثم نع كلذ ىمنف ؛هلعفأ ال انأ يأ ؛«اذه لعفيال يلثم» :حيبقلا

 . (2)ةلاحم ال هسفن

 نم هيلع ودبي ام مغر - ةيانكلل هلوانت يف ةيبدأ ةعزن عزني نأ ربثالا نبا لواح دقو
 ثيدحلاو ميركلا نآرقلا نم ةلثمالا برضو (3)دهاوشلا نم رثكأف - قطنملا بادهأب قلعت

 مل اضرآو مهناومأو مهرايدو مهضرأ مكَتروأو » :ىلاعت هلوق هنمو ؟؛برعلا مالكو فيرشلا يوبنلا
 كلذو ؛ءاسنلا مكانم نع ةيانك اهوأطي مل يتلا ضرالاو «[بازحالا] 442 ... اهوّضن
 ليسلا لمتحاف اهردقب ةيدوأ تلاسف ءام ءامسلا نم لزنأ» :ىلاعت هلوقو «هردانو ةيانكلا نسح نم

 نع ديزلايو .؛بولقلا نع ةيودالابو «ملعلا نع ءاملاب ىنكف [دعرلا] 42229 ... ابار ادب
 . لالضلا

 ىنكف «ءءاسنلا كلذب ديري «ريراوقلاب كقوس كديور» :هلوق 55 لوسرلا تايانك نمو
 :هل لاقف ءودحي ةشجنأ همسا دوسأ مالغو هرافسأ ضعب يف هنأ كلذو ؛ريراوقلاب نهنع
 . ةفيطل ةيانك هذهو «ريراوقلاب كقوس كديور ةشجمنأ اي

 نأ وهو «ينازلا ىلع دحلا ةماقإ طرش يف مهلوق هب حيرصتلا رلعتي امع تايانكلا نمو

 .جرفلا يف ف جرفلا ةيؤر نع ةيانك كلذو «ةلحكملا يف ليملا ةيؤرب هيلع دهشي

 .59 3 رئاسلا لثملا (1)
 .59 23 قبالا ردصملا (2)

 .اهدعب امو 62 63 قباسلا ريصملا (3)
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 ةأرملا نع اهلاثمآ يف برعلا ينكتو .رمنلا دلج هل سبل :مهلوقب ةوادعلا نع نونكيو
 نوكت ةؤلؤللا يه حلملا ةليقع نال ؛حلملا ةلبقعو كايإ :مهلوقب ءوسلا تبنم يف ءانسحلا

 ا ا ء«رحبلا يف

 يبدالا ءاهتالا هبيلغتب فرتعن نأ - ريثآلا نبا جهنم :م حضتا نأ دعب - فاصنإرلا نمو

 «افقثملا هقوذو «ةيبدألا هتكلمب كلذ يف اًئيعتسم «ةيانكلا اهنمو «نايبلا لئاسم ةسارد يف

 ءايبدا اهاجتا اهل هتسارد يف همنا دقلو» : ةيانكلل هتسارد نع نوخيش دومحم لاق ىتح

 ءائسح اجيرخت انزع بخو .ةيبدألا دهاوشلا نم رثكأف «هسححو هقوذ ىلع هيف دمتعا

 حيبقلاو نسحلا نيبو «ةيملعلا ةقدلاو «ةيبدالا ةعورلا نيب هيف عمج ًاليمج ًاليلحت اهللحو

 ىلع لادلا ظفللا وهف : ضفيرعتلا امأو» :هلوقب هفيرعتب ماقو ضيرعتلا ريثالا نبا لوانت

 هتلص عقوتت نمل تلف اذإ كنإف ءيراجملاو يقيقحلا عضولاب موهفملا قيرط نم ءيشلا

 دق دربلاو نايرع انأو « ءىش يدي يف سيلو ءجاتحمل ين 1 هللاو :بلط ريغب هفورعمروب

 بلطلا ةلباقم يف اعوضوم ظفللا اذه سيلو «بلطلاب ضيرعت ههابشأو اذه نإف ؛ يناذآ

 يح الطصا فيرعت وهو 606.2 موهفملا قيرط نم هيلع لد امنإ ءاراجم الو ةقيقح

 يمس امنإو» لوفي ةغللا قل هانم هل ييدارو ٍ,ناعذالا نم همهف برقي امب همفش

 هىش لك ضر .هبناج نم يأ هضرمع نم مهفي هيف ىنعملا نال ؛اضيرعت ضيرعتلا

 نإف بزعل يناد « ةيلخخ كنإ :ةأرملل كلوقك ؛حاكتلا ةبطخ يف ءاج دقو , (6)3هيناج

 ” اا قيقا حاكتلا تلطط ىلع لبي 1 لح

 ظ ' : يلي
 .راجملا ةهج نم ةيمضو ةيظفل ةيانكلا ةلالد نال ؛ ةيانكلا نم ىفخأ ضيرعتلا نإ

 لمشت ةيانكلا دجتو . يراجملا الو مق ا عضولاب ال موهفملا ةهج نم ضيرعتلا ةلالدو

 ضيرعتلا ناك اذإو . بكرملا ظفللاب صتخي هنإف ضيرعتلا امأو ءاّعم بكرملاو درفملا ظفللا

 30 .29 ص «يتانكلا بولسالا (1)

 56 «3 رتالا لثخلا (2)

 .57 23 بالا ردصملا (3)

 .57 :56 «:3 قبالا ربصملا (4)
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 ةيانكلا نإف .يراجملاو يقيقحلا عضولاب موهفملا قيرط نم ءيشلا ىلع لادلا ظفللا وه

 . (17راجملاو ةقيقحلا يبناج ىلع هلمح روجي ىنعم ىلع تلد ةظفل لك

 ضعب دنع نأشلا وه امك ةيانكلا عاونأ نم اعون سيل ضيرسعتلا نأ حضني كلذبو
 راجملا ليبق نم سيل ضيرعتلا نأ مغرو ؛ءافخلاو رتسلا امهعمجي ناك نإو .؛نييغالبلا

 .ةغالبلا ىوتسم هب ينعنو ١يناسللا باطخلا ىوتسم ىلعأب نالصتي امهنأ الإ ةيانكلا لثم
 ةينايرسلا ةغللا ىلإ ةيبرعلا ةغللا يف ضيرعتلاو ةيانكلا ريثالا نبا ثحب ىدعتو

 ةغللا ريغ يف ادرو دق ضيرعتلاو ةيانكلا نم نيمسقلا نيذه نأ ملعاو» :لاقف ؛ةيسرافلاو

 ىنأ دق ىراصنلا يديأ يف يذلا ليجنإلا نإف «ةينايرسلا ةغللا يف امهتدجوو ؛ةيبرعلا

 ىرسك ةرواسأ نم لجر ناك هنأ :سرفلا ةغل يف ةيانكلا نم هتدجو امو .ريثكلاب امهنم

 ءاهشارف كرتو كلذل اهرجهف .كتأرما ىلإ فلتخي كلملا نإ :هل ليقف .هصاوخو

 ببس امف ؛اهنم برشت ال ناو اًنيع كل نأ ينغلب دق :هل لاقو هاعدف .ىرك تربخاف
 ان ا ا يت هير امال ذا يحل : كلملا اهيأ : لاق ؟كلذ

 . 2)«ءءاطع ىتسأو ؛مالكلا

 الف «ةفطاخلا تاراشإلا هذه ئلع قيلعتلا نع فرصني ريثالا نبا دجن نأ فسؤملا نمو

 امو هسهجو ام ةنينايّرسلا ةغالسبلاو ةيبرعلا ةغالبلا نيب لدابشملا ريثأتلا دنع فقوتي داكي

 .ءامسلا نم لزنم ينيد باتك ةغل امهنم ًالكو «ةيماس ةغل امهنم ًالك نأو ةصاخ ؟هداعبأ

 نامجرت» باتك لثم «برعلا ةغالبب اهروطتو اهتأشن يف ترئأت سرفلا ةغالب نأ مولغمو

 امك ءاهضعب نع هلقئب حرصو ةيبرع تافلؤم ىلع اريبك ادامتعا دمتعا» يذلا «ةغالبلا

 نأ فورعملاو «ةيبرسعلا بتكلا نم هدهاوشو هتافيرعت نم اريثك لقني طاوطولا دن

 . 6)(ةصلاخ ةيبرع اهلك ةيسرافلا ةغالبلا تاحلطصم

 ةينايرسلا يف ةيانكلا تايصاخ سفن اهل ةيبرعلا ةغالبلا يف ةيانكلا نأ له يردن انسلو

 ؟ةيسرافلاو

 57 3 رئاسلا لثملا (1)

 7 ص ٠ نيدلا رون دمحم ملقب ميدقتا .ةغالبلا نامجرت «ينايردارلا رمع نب دمحم )3(
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 هيف لوانتف «بتاكلاو رعاشلا مالك دقن يف بلاطلا ةيافكا وهو يناثلا هباتك امأو

 «ءاميإلاو ميخفتلا :اهنم ؛اعاونأ اهلعج دقو «ةراشإلا بابب هامسأ ام تحت ةيانكلا

 .ةيروتلاو زمرلاو «ليثمتلاو ةيانكلاو «حيولتلاو ضيرعتلاو

 يتلا عاونألا دجت اننأل ؛«ةدمعلا» باتك نم هذخأ باسبلا اذه نأ نظلا ىلع بلغيو

 لثمتي نيه قراف عم «ةدمعلا» باتك يف ةراشإلا باب تحن تدرو يتلا اهسفن يه اهركذ

 «نحللاو ء«ةحمللاو ؛فذحلا :اهنمو قيشر نبا اهفاضأ يتلا تافاضإلا ضعب يف

 ,21)عيبتتلاو .ةيروتلاو ءزغللاو

 « 4222 ميركلا زيزعلا تنأ كنإ قذ ) :لجو زع هلوقك ؛ضيرعتلا :ةراشإلا نمف

 «ينم ّرعأ - ةكم ينعي - اهيبشخأ نيب ام :لاق هنأل ؛لهج يبأ يف تلزن ء[ناخدلا]

 :ريهز نب بعك لاقو «ءازهتسا بطوخ لب :ليقو .مركأ الو
 اولوز :اوملسا ا ةكم نطبب مهلئاق لاق شيرق نم ةيتف يف

 ادرو نالاثملاو 220" هللا لوسرب لب :ليقو ءركب يبأب ليفو ودعي ضرصعف

 يف ضافأ هنأ ول ىنمتأ تنكو ؛لقنلاب امهيف ريثالا نبا ىفتكا ثيحب ؛«ةدمعلا» باتكب
 .كلذ ءانع هسفن فلكي مل هنكلو «نيلاثملا ىلع قيلعتلاو حرشلاو ضيرعتلا فيرعت

 دحاولا دبع يوبنلاب ادح ام وهو ءاهنم ذخأ يتلا هرداصم ىلإ رشي مل ريثألا نباو

 ءارآلا ضعب دروي دق هنأ ئراقلا ىري فوسو» :لوقي نأ ىلإ - باتكلا ققحم - نالعش

 يف وهو . . .نيدلا ءايضل اهنأ نظي ئدتبملا ئراقلا لعجي اذهو ءاهباحصأ ركذ نع ًالفغ

 .(6)3. . .ةدمعلا يف قيشر نبا اهيلع راس يتلا ةقيرطلا عبتا دق ةقيقحلا

 باب يف قيشر نبا ىلع اًيلك نوكي داكي (امتعا دمتعا هنإ لوقلا فاصنإلا نمو
 .هل نيعباتلا نم دَمْيَل ىتح ةراشإلا

 ليقف - ةيلهاجلا لهأ يكبي ناكو - لبقم نبا لوقك ؟«ليثمتلاو ةيانكلا» ةراشإلا نمو

 :لاقف ؟كلذ يف هل

 .اهدعب امو 2 01 ةنئمعلا (1)

 .202 ص ؛«بتاكلاو رعاشلا مالك دفن يف بلاطلا ةيافك» بانك (2)
 .18 ص «قيقحتلا ةمدقم «قبالا ردصملا (3)
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 اريمحو ْكَعداور اهدار دقو اهّلهأو رابدلا يكبا ال يلامو

 (!)ءارتيط مث اهناطعأ يف عقوف . بناج لك نم بابحالا اطق ءاجو
 قوبسم وه املثم هريغ نم هيف قوبسم هنال ؛ركذت ةدئاف ريبك انه دروأ اميف سيلو

 راعشأ يف يهو» :هلوقب نوفلؤملا هلاق ام داعأ ذإ ؛ةراشإلا نم يه يتلا ةيروتلا يف اضيأ

 :ةرتنع لوقك ؛اذه لكاش ام وأ ,ةجعن وأ ةضيب وأ ءةرجش وأ ةاشب ةيانك برعلا

 مرحت مل اهنيلو يلع تمرح هل تلح نمل صنق ام ةاش اب
 كلذلو ؛ةيراج تناك :ليقو «ةيبأ ةأرما تناكو ءةلبع دارأ :ليقو ءاهاوهي ًةأرما دارأ

 .هسفن ىلع اهمرح
 ةجعن نوعستو عمت هل يخأ اذه نإ طزيزعلا باتكلا يفو «ةجعنو ًءاش ًةاهملا يمست برعلاو

 :يدنكلا لاقو . . .ةأرملا نع ةجعنلاب ىنك [ص] 44722 ... ةدحاو ًةجعن يلو

 لجعم ريغ اهب وهل نم تعتمت اهؤابخ ماري ال ردخ ةضيبو
 اذهو ءهيمس وهو ءوه هنأ مهوي امب ءيشلا نع ىروي دقو .ةأرملا نع ةضيبلاب ىنك

 : ةئيطحلا لاق ؛كلذب برعلا ترو دقو ءابلاغ ةيروتلا يف نيئدحملا بهذم وه عونلا

 (2)«ديزيو تباث :تلاق بحلا نم يلتاف يب يذلا نأ تئدح اذإ

 عم لخادتت اهلعلو .؛هيبشتلا ليبس ىلع ةيانكلا ئجم اهنإف .ةيانكلا ىنعمب ةيروتلا امأف

 برعلا مالك يف عوقولا ريثك ناك دقو «ةأرملا نع ةيانكلا يف عونلا اذه رثكيو «ةراعتسإلا

 هجويو .هفارعأو عمتجملا ديلاقت هضرفت تناك بهذم وهو ءاهنع ىنكملا مسال (رتسو ءابإ

 نوفتكي امئإو «ءيشلا نوركذي ال مهف ءةيروتلا يف نيثدحملا بهذم ىلإ رظنلا ريثالا نبا

 امبر ذإ .صاخشالا يف ةينكلاو مسالاب هيبش هلعلو ءهب ىمست امب وأ هفاصوأ نم فصوب

 . كلذ هباش ام وأ لؤافتلا وأ ميخفتلا ضارغأل ؛ةينكلا ىلإ مسالا ركذ 0 لدع

 ةعاربب هل دهشي لكشب امهتسارد ىفوتساو ضيرعتلاو ةيانكلا ريثألا نبا لوانت
 ضافأ الإ يئانكلا ريبعتلا يف اماه اًساسأ كرتي ملف ءريدقتلاو مكحلا ةقدو ليلحتلا

 هنأ الإ ةغالبلا بتك مهأ ىلع هيباتك يف هدامتعا مغرو .هرود نع نابأو هيسف لوقلا

 .202 ص (*بئاكلاو رعاشلا مالك دقن يف بلاطلا ةيافك» باتك (1)

 .286 ص « هتاويدب ةثئيطحلا تيبو 5 .204 ص «قباسلا ردصملا ()
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 جهنل - ودبي ام ىلع - ارياسم كلذ يف ناك دقو ءاهضعب ىلإ ةراشإلا نع ىضاغت

 : ماتم كلمهلأ ىلع مهريغ ثارت عم نرلماعتي نيذلا نيفلزملا صعب
 كيفمغا نين ىف ازد جين هكر ف مين. ا رهط اح رثالا نبال بحي يذلا اماو

 اهمامتها نم رثكأ دعاوقلاب متهت يتلا ةيريرقتلا ةقيرطلا ىلإ يكاكسلا ده ىلع هيف ةغالبلا
 - رمتست نأ هباكر يف ريسب ناك نمو ريثألا نبا ةقيرطل بتكي ملو . (1)«. . .دهاوشلاب

 تاراصتخالاو تاصيخلتلاب تينع يتلا ةيريرقتلا ةقيرطلل ةبلغلا تناك ذإ - ودبي ام ىلع

 ةلباقملا ةقيرطلاب ماملإلا يضتقت قرطلا نم ةقيرط ىلع فرعتلا ةلواحم تناكو ؛يشاوحلاو
 .اهرهوج ىلإ ذافنلا ىنستي ىتح

 .197 ص «:ةيتايب تاحلطصم (1)
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 ثلاثلا لصفلا

 عساتلاو نماثلاو عباسلا نرقلا نابإ نييغالبلا دوهج
 660 ت) يملسلا ماللا دبع نب زيزعلا دبع نب نيدلا زع مامإلا تاراشإ دكت مل »

 يف زاجيإلا ىلإ ةراشإلا» هباتك يف ميركلا نآرقلا يآ يف تايانكلا دنع فوقولا لمهُت (ه
 ركذي نأ نود يآلا يضعب لوانت هنأ ىلع هتاظحالم لدت ثيح ؛ةزاحملا عاونأ صضعب

 ريبعتلا امأو» :هلوق كلذ ةلثمأ نمو «ليلحتلاو ةساردلاب هيلإ قرطتي وأ حلطصملا

 ءاجْرا ...» :ىلاعت هلوق يفف ناسنإلا نم جرخي امع .ضفخنملا ناكملا وهو .طئاغلاب
 حبفتسي امع ىلاعتو هناحبس هللا ىنك ثيحب .21):[ءاسنلا] 4 229 ...طئافلا نم مْكَم َدَحأ

 اهيزنتو اًبدات صضرالا نم نئمطملا ناكملا وه طئاغلاو .هعبتي امو لوبلا وهو .طئاغلاب هركذ
 .هب سانلا ةبطاخم وأ هوفتلا نسحي ال امع

 عونلا» يف هلوقك ؛«زوجتلاب» هامسأ ام تحن ةيانكلا ةلثمأ ضعب دروب هنأ تفاللا نمو

 يف همزالي ءيشلاب راضخالا نال ؛راقتحالاو لالذإلا نع رظنلا يفنب ب روجتلا» :رشاعلا

 لآ] 422 .... ةّمايقلا موي مهي رظني الو ... » :ىلاعت هلوق هلاثمو ءهنع ضارعإلا بلاغلا
 .23)«ةيانك عفو امع راجملاب» عونلا اذه يرشخمزلا ىمسأ دقو :22)[نارمع

 ريبعتلا :رشع يناثلا عونلا» :هلوق ةراشإلاب هيف ىفتكاو هيلع قلعي مل ام ةلثمأ نمو

 ةليل يف اهؤطي هنأ هتأرماب لخد اذإ لجرلا نم بلاغلا نأل ؛ءطولا نع لوخدلاب

 اوُوكَت مل نإف نهب مهل يتأللا مكئاَست نم مكروُجُح يف يتألل مُكبئابْرَو ... ٠ :هلوق هلاثمو ؛اهسرع
 4 راو را

 :تلق ؟نهب متلخد ىنعم اما :«نهب متكْخده ةميركلا ةيآلا ريسفت يف يرشخمزلا لاقو
 نهومتلخدأ ينعي «باجحلا اهيلع برضو اهيلع ىنب هلوقك ءعامجلا نع ةيانك يه
 .6):.. .ةفينح يبأ دنع لوخدلا ماقم موقي هوحنو سمللاو «ةيدعتلل ءابلاو ءرتسلا

 تايانك بولسأ نأو ةصاخ ؛ةيانكلا لولدم ريسفت يف يرشخمزلا ىلع أكتا دق نذإ هلعلف

 نع هيزنتلا نم هاوح امل ؛هب نودتقي نايبلا بابرأو ءاملعلا هداترا يذلا جهنلا ةباثمب نآرقلا

 ضارعألاو سوفتلل نوص هيفو «بادآ هيفف ؛هب ظفلتلا وأ هركذ نسحي اال امب حيرصتلا

 .109 ص ءزاجملا عاونأ ضعب يف زاجيإلا ىلإ ةراشإلا (1)
 . 110 ص ؛؛راجملا عاونأ يضعب يف راجيإلا ىلإ ةراشإلا» عجارو (2)

 .182 .] فاثكلا (3)

 . 110 ص «.هزاجملا عاونأ ىضعب يف راجيإلا ىلإ ةراشؤإلا» عجار (4)

 .239 .41 فاشكلا (5)
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 راجم لثم ءراجملا عاونأ ضعبل ةصاخ الوصف دقعي هتدجو هباتك تلمأت اذإ كنإو
 يذلا هيبشتلا راجمو «ةيانكلا اهنم دع اًعون رشع ةتس هلعج يذلا موزللا راجمو نيمضتلا

 نكي نإو «ميركلا نآرقلا يف هتيجم بسحب كلذو ؛(1!2!«. . .عاونأ ةعستو ةئام هل ركذي

 ةياتكلا جردأ اذإ وهو «ةينأتملا ريغ ةساردلاو فينصتلاو ضرمعلا عباط هلمع ىلع بلغي

 نم تسيل ةيانكلا نأ رهاظلاو» :رمخأآ مضوم يف اهنع لاق هنإف موزللا راجم نمض
 هجرخت ملو «هريغ ىلع ةلالدلا هب تدارأو ءهل عضو اميف ظفللا تلمعتسا اهنأل ؛راجملا

 :ىلاعت هلوق لثم يف باطخلا ليلدب هيبش اذهو ءهل عضو اميف ًالمعتسم نوكي نأ نع

 ءاروعلاب ةيحضتلا نع هيهن لثم يفو ؛[ءارسإلا] 422 ... فأ امهل لقت الف ... )

 ىنعملا ةدارإل ةعئام ةنيرق صم هيف دب ال هنال ؛ زاجملا نم تسيل يهو ؛(2)« . . .ءاجرعلاو

 دبع نم «باطخلا ليلد» ةركف سبتفا هنأ نظلا ىلع بلغيو .مولعم وه امك يقيفقحلا

 لئاقلا يأرلا دعبتسن اننإف مث نمو «ةيانكلا ةغالب نع هثيدح يف كلذو ١ يناج رجلا رهاقلا

 يذلا نيساب زيزعلا دبع كلذ ىلإ بهذي املثم نييغالبلا خيش تافلؤم ىلع هعالطا مدعب
 عيطتسن مث نمو ءاحضاو اًديدحن ةيغالبلا تاحلطصملاو ميهافملا زعلا ددحي مل» :لوقي

 مامإلا نع الضف .يناجرمجلا رهاقلا دبع مامإلا يباتك ىلع علُطي مل هنإ :لوقن نا
 . (3):ىكاكسلا

 روص ىقاب نع هزيمي يذلا لكشلاب تاحلطصملا ديدحت مدع يف يأرلا هرطاشن دقو

 اهنمو ؛ةيبرعلا ةغالبلا بتكب تدرو اهرثكأف اهقاس يتلا دهاوشلاو ةلثمالا امأو .نايبلا
 ميظع .داجنلا ليوط ءدامعلا عيفر يجور» :عرر مأ ثيدح يف ةوسنلا ىدحإ لوق»

 دامعلا عفر نال ؛هتلزنمو .ءهفرش نع هدامع ةعفرب تنك .«دانلا نم تيبلا بيرق ءدامرلا

 لاط هتماق تلاط نم نال ؛هفيس داهم لوطب هتماق لوط نع تنكو ءابلاغ فرشلا مرالي

 نع الإ مظعي ال دامرلا نال ؛هماعطإو هتفايض ةرثك نع هدامر مظعب تنكو ءهفيس دامت

 نال ؛همرك نع سلجملا نم هتيب برقب تنكو ءريثكلا بطحلل قارحإلاو خبطلا ةرثك
 نولزتي اوناكو .هنم فايضالا اوعبتتسي ال يك ؛سلجملا نع مهتويب نودعيي اوناك ءالخبلا
 :ةفرط لاق كلذلو ,مهوتأيف نافيضلا مهاري ال يك ,ةضفخنملا عضاوملا يف

 دفرأ موقلا دفرتست ىتم نكلو ةفاخم عالتلا للحب تسلو

 .15 ص «يغالبلا ثحبلا يف مالسلا دبع نب زعلا جهنم ؛نيساي عيرس وبأ زيزعلا دبع (1)
 .113 ص ءراجملا عاونأ ضعب يف راجيإلا ىلإ ةراشإلا )2

 .34 ص .يغالبلا ثحبلا يف مالسلا دبع نب زعلا جهنم (3)
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 21! ضافخنالاو عافترالا ىلع قلطي ءدادضالا نم يهو .ةعلت عمج عالتلاو

 . ةفصلا ةيانك عون نم تايانك عبرأ ىلع صنلا ىوتحا كلذبو

 فلكي مل يتلا دهاوشلاو ةلثمألا ةلق نأشب هيلإ نوبهذي اميف نيسرادلا رطاشن نحنو

 وبأ فسوي لاف ؛يئانكلا ريبعتلا ةغالب نع فشكي امب اهليلحتو اهحرش ءانع هفن

 نسحلا نم اهيف ام نيبي ةيناتم ةفقو اهدنع فقي ملو «ةلثمالا نم رثكي مل» :سودعلا

 .2):حبقلاو

 دعتي ملف ؛ةلثمألا كلت يف ةتفاللا رومألا نم رعشلا نم هداهشتسا ظح ناك امبرو

 لجرلا قلعتي مل» :هلوقب كلذ ىلع نيساي زيزعلا دبع قلعيو .دحاولا يرعشلا تبيبلا

 «لوصألا ءاملع نم ملاع وهو هب يناكو - ردانلا ليلقلا يف الإ - يرعشلا داهشتسالاب

 .3)«(رعش هيف نوكي نأ نع نآرقلل همصخ يذلا هباتك هزني
 هجوت يتلا ذخأملا نم دعت ةيرثتلا وأ اهنم ةيرعشلا ءاوس ؛هدهاوش ةلق نأ يدنع يأارلاو

 . فيلأتلا ةيجهنمب قلعتت ذخآم يهو .باتكلا لوصف بلغأ يف هيلإ

 دقو ؛ةرابعلا كيكر وأ ابان افاج نكي ملف ,هيلع ةيبدآلا عباط ةبلغب هبولسأ راتما دقو

 ثيدح دروأ دقف» :هلوقب نوخيش دومحم ذخأملا ضعب عم بولسألا يف ةيزملا كلت زربأ

 ةقدلاو ةيبدالا ةعورلا نيب هيف عمج بولسأب تايانكلا نسم هيف امع فشكو عرز ما
 مدع كلذ ىلإ انفضأ اذإ اذه .(4)«ةيانكلل اًميرعت عضي مل هنأ هيلع ذطخآ يننأ الإ ؛ةيملعلا

 .راجملا نيبو اهنيب قرفلاو ءاهتغالبو اهماقال هركذ

 ًةداعو «ميركلا نآرقلا تاراجمل هتاراشإ نمض ةيانكلا مالسلا دبع نب نيدلا رع لوانت
 بابلا يفو هنأ ريغ «ةيانكلا نم هنأ ىلع صنب الو .دهاشلاو لاثملا ركذب يفتكي ناك ام

 نم تسيل اهنأ ىلع صنو ءاهنم ةليلق ةلثمأ دروأ نأ دعب اهل ضرع رشع سداسلا

 تاقلعملا حرش يف امك «هتاقلعم نم ةفرط تيبو .113 ص ءراجملا عاونأ ضعب يف راجبإلا ىلإ ةراشإلا (1)

 :اهعلطم ,190 ص .ينزوزلل عبسلا
 ديلا رهاظ يف مشولا يقابك حولت 2دمهن ةفربب لالطا ةلوخل

 «سضرألا رثرق وأ لابجلا نع ضفختاو ءاملا ليم نم عفترا ام :ةعلتلاو ء«169 ص ءعبلا تاقلعملا حرش

 . 190 ص «نباسلا رفصملا «ةناعتسالاو ةتاعإلا :دافرإلاو دفرلاو .عالتلاو تاعلتلا عمجلاو

 . 159 ص ؛ةيلامجلاو ةيفرعملا داعبألا ةيانكلاو لسرملا زاجملا (2)

 .29 ص «:يغالبلا ثحبلا يف مالسلا دبع نب زعلا جهنم (3)

 .33 ص :يتانكلا بولسألا (4)
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 تازاجملا ةرهاظ ثحب ناك هضرغ نال ؛اهتسارد يف نأتب مل هنأ حجرملا نمو ءزاجملا

 بلغت يتلا ةيبدالا ةعزنلا ةبلغب هبولسأ زاتما امك «هباتك ناونع نم ودبي امك ةينآرقلا

 .صوصنلا ةسارد يف ينفلا سحلا ىلع دمتعتو « قرذلا

 نب باهولا دبع يئاتكلا ريبعتلاب ينع نمم يرجهلا عباسلا نرسقلا ءاملع نم دجنو ©

 مولع يف راظنلا رايعم» باتك فلؤم (ه 8٠١0 ةنس) اًيح ناك يناجنزلا ميهاربإ

 ام هدنع ينعي يذلا عيدبلا ملعب هنم يناثلا ءزحلا نم يناثلا مسقلا صخ دقو ؛ة«راعشالا

 . عيدبلاو «نايبلاو .يناعملا :يهو «؛ةئالثلا اهمولعب ةغالبلا يأ ؛زتعملا نبا دنع هينعي ناك

 . طاسوأ يف يرجي ناك ام ةداع ىلع بيذهتلاو راصتخالا ىلإ هيف دصق هباتك نأ رهظيو
 انبسحو ؛يبرعلا نايبلا تافلؤم مهال صيخلتو راصتتخا نم يكاكسلا دعب ةغالبلا ءاملع

 ءارصتخم نونفلا هذه يف فنصأ نأ ثدرأ» :باتكلا ةبطخ يف هلوق ملعن نأ اذه 7

 يهتنملا دنع مظعيو ؛هظفح ئدتبملا ىلع لهسي ثيحب ؛«يناعملا لوقصم «ينابملا بذهم
 ريغ نم ؛راجيإلاو راصتخالا هجو ىلع ءاهعورفو مولعلا هذه لوصأ هيف اعماج ءهعفن
 امهو «ةيميلعت ىرخألاو «ةيملع ىلوألا :ناتياغ هلف ؛(!!«لخم راصتقا وأ ءلمم ليوطت

 اورخخس نيذلا ءاملعلا بلغأ ىدل ناضراعتي الو ءامهضعب نع نالصفني ال نائيش
 نونفلا نمض ضيرعتلاو ةيانكلا لوانت دقلو .ةئشانلا بيردتو ؛ملعلا ةمدخل مهسفنأ

 ةظفللا) :هلوقب ةيانكلا فيرعتب أدبف .عيدبلا حلطصم تحت اهعمجو ءاهركذ يتلا ةيغالبلا

 ادوصقم اهانعم نوكي نأ امإ :ولخي الف ءاهانعم ريغ يلصالا ضرغلا ناكو .تقلطأ اذإ

 وه لوالاف ؛كلذك نوكي ال نأ امإو ءيلصالا ضرغلا كلذ ىلع الاد نوكيل اضيأ
 يف راجملا عم كرتشت ةيانكلاف ؛(2)«راجملا :يناثلاو ءاسضيأ فادرإلا هل لاقيو «ةيانكلا

 مل اذإو ءةيانكلا وهف يلصالا ضرغلا ىلع ةلالدلا هنم دصق اذإف ؛ةملكلا قالطإ ضرغ

 دوعي فادرإلاب اهتيمست نأ امك ءراجملا نم تسيل اذهب ةيانكلاو .زاجملا وهف دصقي
 ءامسو ىنعملا عم ظفللا فالقتا باب نم هعرف» يذلا ءرفعج نب ةمادق ىلإ هيف لضفلا
 نويغالبلا حبصأ ىتح دعب اميف فادرإلا ةلالد تروطت دقو .(6!3...ةيمستلا هذه

 « ةيانكلا هبشت يتلا ميدبلا عاونأ نم هدع يذلا يطويلاك .ةيانكلا نيبو هنيب نوقرفي

 نم لاقتنالا متي امئيب «ةيانكلا يف موزلم ىلإ مزال نم لاقتنالا يف امهنيب قرفلا نمكبو

 .2 .1 راعشالا مولع يف راظنلا رايع باتك (1)

 (ه 733 يفوت) يريوثلا اندجو ىتح فيرعتلا اذهب اوعلوأ نيسيغالبلا نأ رهاظلا .37 .2 قباسلا ردصملا (2)

 .59 ١7 برالا ةياهن يف هدروي

 .56 :55 ص «يناعملاو نايبلاو عيدبلا ةغالبلا مولع يف لصقملا مجعملا ,يواكع لاوف ماعنإ (3)
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 .2!!فادرإلا يف كورتملا ىلإ روكذملا

 ىنعم تابثإ ملكتملا ديري نأ» :وهو ءنايبلا ءاملع دنع ةيانكلا فيرعت يناجنزلا دروأ

 هفدرو هيلات وه ىنعم ىلإ ئجي نكلو «ةغللا يف هل عوضوملا ظفللاب هركذي الف يناعملا نم
 رهاقلا دبع فيرمت سفن وهو .(2):هيلع اليلد هلعجيو هيلإ هب ئمويف ءدوجولا يف
 .راجعإلا لئالد باتك نم هلك ةيانكلا باب صخل يناجنزلا نأ حجرملا نمو .237يناجرملا
 :اهنمو ؛ليلقلا ادع ام اهفاس ىتلا ةلثمالا اهنمو «تاراشإلا نم ريثك كلذ ىلع لدت امك

 تدرو ةلثمأ دروأ امبرو .ةفصلا تايانك نم امهو ءردفلا دامر ريثكو .ءداجنلا ليوط وه

 نأ رفع وُ مف مهنا دب اوك نمذلا نإه : ىلاعت هلوقك» ؛ىرخالا ةغالبلا بتك ضعبي
 هنال ؛رفكلا ىلع توملا نع ةبوتلا لوبق يفنب ىنك ؛[نارمع لآ] <« <22 ... مهتبوت لبقن

 :رعاشلا لوقو «هفدرب
 مشاهو سمش دبع امإو اهوبأ لفونل امإ طرقلا ىوهم ةديعب

 . طرقلا ىوهم دعب :وهو ؛هعباتب ىتأف اهديج لوط ركذي نأ دارأ
 :سيقلا ئرما لوقكو

 لضفن نع قطتتت مل ىحضلا موئن اهشارف قوف كسملا تيتف يحضتو
 اهقاطن دشت ال اهتيب يف اهنأو ءاهمدخي نم اهل لب ؛مدخت ال اهنأو ءاهمعنت نع ةلالد

 باتكب تدرو يرضخلا مكحلاو ؛ةيليخالا ىليل تيبك اهريغو ةلثمالا هذهو .(6)4ةمدخلل
 ىريو .فادرالل ةلثمأ اهنأ ىلعو سردلاو ليلحتلاب اهلوانت ثيحب ؛؟رعشلا دقن» ةمادق

 .؟)رعشلا يف ابيع كلذ دع ؛هفداور ثرثك وأ يئانكلا ىنعملا ضمغ املك هنأ يناجنزلا

 ذإ ؛نيسرادلاو ءاملعلا رظن ةهجو نم ةيفالخ عضوملا اذه يف ضومغلا ةلأم ودبتو

 يلاتلابو . ساسحإلاو ركفلا ظقويو .ساوحلا ريثتسي هال ؛رعشلا يف لبحملا وه ضومغلا

 . باجيإلا فقوم ىلإ بللا فقوم نم يقلتملا لقني
 .«فوصوملا وأ ةفصلا ةيانك وهو «تبشملا يف نوكت اهنأ ىأرو ةيانكلا يناجنزلا مسق

 نوكتو .اهريغ نع هسب زيمتت دحب اهدحي مل ىيتلاو «ةقباسلا ةلثمالا يف نأشلا وه امك

 .«فرصتب» 63 62 .2 نآرقلا مولع يف نافتإلا (1)

 .37 1 راعشالا مولع يف راظنلا رابع باتك (2)
 .52 ص .راجعإلا لئالد (3)
 .37 .2 نباسلا ردصملا (4)
 .159 ص ؛يىفطصم لامك قيقحتب رعشلا دقن مجارو 237 22 قبالا ردصملا (5)
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 ىنعم تابثإ اولواح اذإ ام يهو» ؛ةبسنلا ةيانكب فرعي ام وهو ؛تابثإلا يف اضيأ ةيانكلا

 دجملا :مهلوقك ؛قلعت هب هل ال نوتبثيو «هل هتابثإب حيرصتلا نوكرتيف ءىشل يناعملا نم
 :هلوقكو «هيدرب نيب مركلاو «هيبوث نيب

 جرشملا نبا ىلع تيرض ةبق يف ىدنلاو ةءورملاو ةحامسلا نإ

 :ةفعلاب ةأارما فصي هلوق يفنلا يف هلثمو

 (1!!تلح ةمالملاب تويب اماذإ اهنيب موللا نم ةاجنمب ثيبي
 امهادحإ نوكي ال نكلو ءدحاو امهنم ضرغلا ؛ناتيانك دحاولا تيبلا يف عمتجي دقو

 :هلوقك !هسفنب لصأ امهنم دحاو لك لب .«ىرخألل ريظنلاك

 (2»" ليصفلا لوزهم بلكلا نابج , ينإف بيع نم يف كي امو

 امب يناجرجلا رهاقلا دبعل وه دهاوشو ةلئمأو ض نم ةيانكلا ماسقأ يف درو ام لكف

 يف ناتلئامنم امهنأ نظي ثيح «,دحاولا تيبلا يف نيتيانك دورو ىلإ هتراشإ كلذ يف

 نيلجرب هيبش انه رمالاو .ةفصلا ىلع ةصاخلا اهتلالد امهنم لكل نأ نيح يف .ةلالدلا

 «تارابعلا تقفتا امبرف ءالثم ةعاجشلاك هيف ةخسرتم ةدحاو ةفصب ام اصخش ناحدتمي

 . ةفلتخم امهيلع ةيدابلا ميساقتلاو دصقلا نكل

 ةيانك نيب هقيرفت مدع مهللا «فينصستلاو لقنلا ىلع هدروأ اميف يناجنزلا دزي ملو

 نم ريثك يف يناجرجلاب اًيدتقم ناك هنأ رهاظلاو .كلذ ىلإ انرشأ امك فوصوملاو ةفصلا
 كلذ 00 ةبارغ الو ءهباتك نم (3):عضوم نم رشكأ يف هيأرب لثمتي» ناك هنوكل ؛ هئارآ

 دي ىلع اهناكرأ عيمج تلمكتسا دق ةيانكلا اهنمو «نايبلا باوبأ نم (ريثك نإف

 .هب ايدتقم ءاج نم لك دع ىتح ميسقتو فيرعت

 اهيناعم ةيانكلا ظافلأ يف ربتعت» كنال ؛زاجملا نم تسيل يناجنزلا يأر يف ةيانكلاو

 لعجنو «ةقيقح دامرلا ريثك كلوقب ديرتف .دوصقملا وه اًنباث ىّئعم اهيناعمب ديفتو .ةيلصالا

 ربتعي ال ذإ وهو , (6)4فودرملا ةدارإو فيدرلا ركذ ةيانكلاف ؛اذاوج هنوك ىلع ًاليلد كلذ

 : ةيلاتلا ةلكاشلا ىلع درو دقو «109 ص .تايلضفملاو .239 ص ءهراجعإلا لئالد يف تيبلا ()

 تلح ةململاب تريب ام انإ اهتيب موللا نم ةاجنمب لح

 .38 ؛2 هراعشألا مولع يف راظنلا رايع» باتك (2)

 .23 ؛1 قيقحتلا ةمدقم «قباسللا ردصملا (3)

 .39 :2 «راعشألا مولع يف راظنلا رايع» باتك (4)
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 يه يقيقحلا ىنعملا ةدارإ نوربتعي نيذلا يبرعلا نايبلا ءاملع ضعب يراجي (راجم ةيانكلا

 «موزلملا ىلإ مراللا نم اهيف لاقتنالا وهو ءرخآ اًقرف نوفيضي امك ؛ةيانكلا يف ساسألا

 .يكاكسلا دنع نأشلا وه امك ءمزاللا ىلإ موزلملا نم هيف لقتني يذلا راجملا فالخب
 نال ؛رظن هيفو» :لاقو ءريخألا قرفلا يف يكاكلا ىلع ينيوزقلا بيطخلا ضرتعاو

 نم ذكثيح لاقتنالا نوكيف «موزلملا ىلإ هنم لقتنب نأ عنتمي اموزلم نكي مل ام مزاللا

 جهو نم تللق يتلا يه ةيركفلا تاكحامملا هذه نأ نيبلا نمو .«!7«مزاللا ىلإ موزلملا

 يف «هليلد عم ءيشلا ركذ ىلع ةيلالدلاو ةيئاحيإلا هصئاصخ ترصفو .ينانكلا ريبعتلا

 . ىنعملاب حيرصتلاو ةقيقحلاب ريبعتلا قوفي هريثأت نأ نيح
 مالكلا نيمضت وهف :ضيرعتلا امأو» :هفيرعت يف لاقف ؛سضيرعتلل يناجنزلا قرطتو

 : يسامحلا لوقكو ؛لبخب هنأب ضرعت «لخبلا حبقأ ام) :كلوقك ؛ركذ اهل سيل ةلالد

 بزاعلا معنلا يف ينقلت ال ينقلت نإ ةنايز نبا ايأ

 نيب هيف عمج فيرعت وهو ,(2):حيرصتلا فالخ ةغللا يف يهو .عار هنأب ضرعي

 ؛يحالطصالا ىنعملاو «حيرصتلا فالخ ضيرعتلاو ةيانكلا نأ رابتعاب «يوغللا ىنعملا

 لدي ام يناجنزلا مالك يف سيلو .قايسلاو ظفللا نومضم نم مهفي ضيرسعتلا نأ وهو
 .هنم دحاو لاثم داريإ ىلع دزي مل هنأ امك «ةيانكلا نيبو هنيب قرفلا ىلع

 :هلوقب ةقيقحلا نع اهب ريبعتلا ةيزمو ءاهتغالب ةنابإب ةيانكلا نع هثيدح يناجنزلا متخيو

 تابئإب ىرقلا ةرثك تبثأ اذإ كنآل ؛حيرصتلا ىلع ةيزم ةيانكلل نأ ىلع اوعمجأو»
 «ليلدو دهاش اهعم يتلا ىوعدلاك وهف - اهدوجو ىلع ملع وه امو ءاهليلدو اهدهاش

 نكلو «موزلملا دوجو مزاللا دوجو نم مزلي ال ناك نإو ءاهسفنب اهتابثإ نم غلبأ كلذو

 رهاقلا دبع ىلع دمتعم راكفالا هذه بلغأ يف وهو .(3)«رثكأ دنئيح سفنلا نانئمطا دجت

 وهو ؛هليلد عم ءيشلا هركذ رابتعاب حيرصتلا ىلع ةيانكلا ةيزم هرودب نيب يذلا يناجرجلا
 .هدحو ركذ ول هنأ نم رثكأ هل نئمطت سفنلا لعجي ام

 «هيقباس ءارآ ىلع دامتعالاب امهفيرعت لواحو ؛«صضضيرعتلاو ةيانكلا يناجنزلا لوانت

 .365 ص .حاضيإلا (1)
 . ديعبلا : بيرعلاو «بازعأ )ج) براعلا .39 2 ةراعشأالا مرلع يف راظنلا رايع» باتك »222

 .40 :2 قباسلا ردصملا (3)
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 (ربتعم راجملا نيبو اهنيب قرفلا ةنابإو اهميسقتب ماق امك .يناجرجلا مهنم ركذلاب 'صخنو
 ةلثمأ نم للتو ءاّثفال (راثكإ تايانكلا ةلثمأ نم رثكأ هنأ رهظيو .هنم تيل اهنا

 دبع مالك نم كلذ يف اديفتسم «حيرصتلا ىلع يئانكلا ريبعتلا ةيزم نيب امك .«ضيرعتلا
 . رهاقلا

 ضرفت ءابعالا كلت تناكو ءصيخلتلا ناك هضرغ نأب ةياهنلا يف ريكذتلا نم دب الو

 .لاب اذ اًئيش هيقباس راكفال فيضي نأ نم هنكمت مل ثيحب ؛هيلع اهسفن

 صيخلتلا ىلع مهدوهج بلغاأ تماق ءاملع روهظ يرجهلا عباسلا نرقلا دهش ©

 نمو .يأر وأ ةركف ىلع ضارتعا وأ اهتامهبل حرش وأ نايبلا لئاسم طسبو راصتخالاو
 يناسعملا يف حابصملا» باتك فلؤم (ه 686 ت) كلام نب نيدلا ردب ءاملعلا كتلوأ
 ةلازإ هيف لواح ءاراصتخا يكاكسلل مولعلا حاتفم باتك رصتخا يذلا «عيدبلاو نايبلاو

 .هلئامو هباوبأب قلاعلا ديقعتلاو سبللا ضعب

 يف هيواسي ام ىلإ ءيشلاب حيرصتلا كرت يهو» :هلوقب ةيانكلا فيرعتب كلام نبا أدب

 لوط ىلإ هنم لقتنيل ؛داجنلا ليوط نالف :لوقت امك ؛موزلملا ىلإ هنم لقتنيل ؛موزللا
 حالصإ ىلإ ةجاتحم ريغ ةمودخم اهنوك ىلإ هنم لقتسيل ؛ىحضلا موؤن ةنالفو «ةماقلا
 ؛ةركفلا ةغايص يف طيسب قراف عمم يكاكسلا فيرعت سفن وهو .21)«اهسفنب تامهملا

 ىلإ لقتنيل ؛موزللا يف هيواسي ام ىلإ حيرصتلا كرت اهيف متي ةيانكلا نأ كلذ ليصفت

 متي هنأب لاقتنالا كلذ نع يكاكسلا ربع دفو ؛ةيانكلا يف دوصقملا ىنعملا وهو .220موزلملا

 .(3)كورتملا ىلإ روكذملا نم

 يذلا دحلا حضويل اهب ىتأ يكاكسلا ةلثمأ سفن يهف :اهقاس ىتلا ةلثمألا امأو

 موؤن ةنالفو «ةماقلا لوط ىلإ هنم لقتيل ؛داجنلا ليوط نالف» :لوقت امك ءهعضو

 .(4)«اهسفنب تامهملا حالصإ ىلإ ةجاتحم ريغ ةمودخم اهنوك ىلإ هنم لقتتيل ؛ ىحضلا
 يسري ءدحلا رصانع نم رصنع ىلإ اهمدق مغر تلوحت دق ةلثمالا هذه نأ انيلإ ليخيو

 . هسيسأت يف مهسيو هتينب

 .146 ص « حابصملا )01(

 .«يقيقح ىنعم هل لاقي :هموزلمو «يتانك ىنعم هل لاقيو ءهدوصقملا وهو «ىنعملا مزال» ىمسيو موزلملا (2)
 .150 3 حافيإلا ةيغب عجار

 .402 ص ؛مولعلا حاتفم (3)
 .146 ص «حابصملا كف
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 ءيشلا نع ىنك نال ١حيرصتلا هجو اهئافخإل كلذك تيمسف ةغللا يف ةيانكلا امأف

 :ةيانكلا قاقتشا ءاملعلا لوأت دقلو .(17ىنكلا يف نأشلا وه املثم هب حيرصتلا مدع ديفي

 ةقتشم اهنأ ىلإ نورخآ بعذ امنيب .ءافخإلا وأ رثسلا نم اهنأب لوقلا ىلإ مهضعب بهذف
 .(©!رخآلا ىلع امهنم ادحأ حجري ملو نيبهذملا نيذه ريثالا نبا لمجأ دقو .ىنكلا نم
 ةلاد ةيانكلا تناك املف ؛اهنم عرف ىنكلاو لصأ ةيانكلا نأ ىري يذلا كلام نبا فالخب

 .ىرخالا تالالدلا عيمج اهنم تعرفت يتلا ةرجشلا ةباثمب ثراص ءرتسلا مومع ىلع

 ةيفغالب ضارغأ هئارو نم نوكي نأ دب ال ةيانكلاب ريبعتلا ىلإ ءوجللا نإ
 ؛مذلا وأ .حدملا ىلإ دصقلا وأ .هلاح رادقم وأ ,فوصوم لا لاح نايب وأ ؛(37حاضيإلاك»
 بعصلا نع ريبعتلا وأ .زاغلإلاو ةيمعتلا وأ .ةنايصلا وأ ءرتسلا وأ ءراصتخالا وأ

 هلوق يف امك ؛نسحلا ظفللاب حيبقلا ىنعملا نع وأ نماظلاب نسحافلا نعارا ٠ لهسلاب

 نالكأب اناك...» :هلوقو ء[ةرقبلا] 4429 ...نرهطي نئنح نهربرقت الو... » :ىلاعت
 .24)[ةرقبلا] 4 4729 ... ارس نهومدعاوت أل نكلو ... > :هلوقو .[ةدئاملا] « 4222... . ماعّطلا
 نم نرللا اذه ةغالب ىلع لدأ يهو «تايانكلا دهاوشل ءارقتسا ةصالخ تاياغلا كلتو

 صالختساو - ودبي ام ىلع - ةلئمالا ليلحت ىلإ دنتست اهنوكل ؛ريبعتلا لاكشأ لك

 .اهنم ةدئافلا

 .فوصوملا سفن اهب بولطملا ةيانكلا : : يه ءماسقأ ةث ةثالث ىلإ هدنع ةيانكلا مسقنتو

 ءاج :كلوق ةبيرقلا ةلثمأ نمف كرف فصولا نأ نوكل ؛ةديعب امإو «ةبيرق امإ يهو

 اورثكأ» :مالسلا هيلع هلوق هلثمو «هب فايضملا صاصتخا ضراعل ؟ديز ديرتو :«فايضملا

 .توملا وهو ««تاثنللا مداه ركذ

 لوقو .رافظالا ضيرع ةماقلا يوتسم ناويح : ناسنإلا مصر يف كلوق ةديعبلا نمو

 :ساون يبأ

 دعاس ةئبا ةحار اشيسبح حكنأف اهافك ةميركلا تحكنأ تنأ اذإ
 (5)«دئالو سمخب تفح ةحاس اهل ةرح لصو نم تلن ام افرلاب لقو

 .«فرصتب) 146 ص «حابصملا (1)

 مضوم يف لافو . . .هئرتس اذإ ءيشلا تينك :لاقي ؛رتسلا نم ةقتشم ةيانكلا ناب ملعاو» :ريكالا نبا لاق (2)

 هرئالا لثملا» عجار . . .نالف وبأ اهيف لاقي يتلا ةينكلا نم ةذوخأم اهنأ يهو اذه ريغب ةيانكلا تلوان دقر :رخآ

 .«فرصتبه 53 3

 ةيقب يف هحضوي مث سبل هرهاظ يف امالك ملكتملا ركذي نأ وه» : هلوقب عبصإلا يبأ نبا هفرع حاضبإلا (3)

 1248 ص «ةخالبلا مولع لف لصفملا جوبسلا (ةمالك
 .147 ص .حابصملا (4)
 :تاقالتخالا صعب عم 189ص «هتاويدب ناتيبلاو .«فرصتب» 148 .147 ص .قباسلا رفصملا (5)

 دعاص ةئبا ةحار اسيمخخ جوزف اهوفك ةميركلا تجوز تنا اذإ
 .189ص «ناويدلا مجار
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 نم لقتني يتلا فاصوالا ةرثك وأ ةلق رابتعاب ناددحتي دعبلا وأ برقلا نأ مولعملا نمو
 ضعب ىلإ اهضعب طئاسولا كلت مض نع يكاكسلا ربع دفو ءدوصقملا ىنعملا ىلإ اهلالخ
 .اعم يقلتملا وأ عدبملا ركف يف اهريدقت متي نأ بعصلا نم ةينهذ ةيلمع يهو- ؛قيفلتلاب

 ىمستو ؛ةفصلا سفن اهب بولطملا ةيانكلا وهف :ةيانكلا نم يناثلا مسقلا امأو

 ةبيرقلا مسقنتو «ةديعب وأ «مراوللا برقأب اهيف لاقتنالا متي ةبيرق اضيأ يهو «فادرإلا

 :رعاشلا لوقو .«فايضالا ريثك نالف» :اهتلثمأ نمو .؛ةحضاو ىلإ

 مشاهو سمش دبع امإو اهوبا لفونل امإ طرقلا ىوهم ةديعب
 : رعاش لوقو

 اروهظ سمن نأو نوطبلا سم اهصمقل يدنلاو فداورلا تبأ

 ارويغ نججهو ةدساح نهبن تحوانت يشعلا عم حايرلا اذإ و
 ةياتك ؟«داسولا يضيرع»و .ء«افقلا ضيرع نالف» :مهلوق اهتلثمأ نمو :ةيفخ ىلإو

 :روجفلاب همأ يمريو دسألا ءاد هب نم وجهي مهضعب لوقكو .هلبآالا نع

 دجتسملا صيمقلاب ائينه ابوث هنم كرامعأ مخل وخأ
 دعس تنب كمأآل دجون ملف تفز موي كمأ كوبا دارأ

 ذإ ؛دامرلا ريثك نالف :اهتلثمأ نمو ؛مزاوللا دعبأ نم اهيف لاقتنالا متيف :ةديعبلا امأو

 ىلإ مث ءرودقلا تحت قارحإلا ةرثك ىلإ مث ءرمجلا ةرثك ىلإ دامرلا ةرثك نم اهيف لقتني
 فوصوملا نوك ىلإ مث .فايضالا ةرثك ىلإ مث «ةلكألا ةرثك ىلإ مث .خئابطلا ةرثك
 :رعاشلا لوقو ءاًفايضم

 ليصفلا لوزهم بلكلا نابج ينإف بيع نم يف كي امو
 ىلإ مث «بلكلا بيدأت رارمتسا ىلإ بيرغلا هجو يف ءبلكلا نبج نم لقي ثيحب

 ىلإ مث «مهيصاقأو سائلا ينادآ دصقم لئاقلا نوك ىلإ ءهوجو رثإ هوجو ةدهاشم لاصتا

 .(!)ًئايضم هنوك

 دعبلاو برقلا ذإ ؛ريبك دح ىلإ لاعتفالا اهيلع بلغي ميسقتلا ةركف نأ حجرملا نمو

 نايشامتيف حوضولا وأ يلجتلاو ءافخلا امأو .فوصوملاو ةفصلا ةيانك يف ناماع نارهظم

 .اليصفتو ةلمج نفلا عم وأ اهتاذ دح يف ةيانكلا ةعيبط عم

 .؟فرصتب» 150 149 8 ص ٠ حابصملا )01
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 اهنمو ءفوصوملاب ةفصلا صيصخت اهب برلطملا وهف :ةيانكلا نم ثلاثلا مسقلا امأو
 .هيبوث نيب مركلاو هيدرب نيب دجملا :لوالا ةلثمأ نمو ؛فطلأ وه امر .فيطل وه ام

 :مجعألا دايز لوقكو

 جرشحلا نبا ىلع تبرض ةبق يف ىدنلاو ةءورملاو ةحامسلا نإ

 اهبرض مث .ةبق وذ اهلحم نأ ىلع هبنف ءةبق يف ىدنلاو ةحامسلاو ةءررملا عمج هنإف
 .هب اهصاصتخا ءاغتبا هيلع

 :رعاشلا لوق فطلألا ةلثمأ نمو

 هماظن ديمعلا نبا يعاسم دقع ءديجل مودي نأ وعدي دجملاو
 كلذب لدف ؛دجملا ديج هطانم دقع ماظن اهلعجو يعاسم ديمعلا نبال تبثأ ثيح

 هنأ ىلعو ؛هل هتبحمو دجملا نأشب هئانتعا ىلعو «دجملا نييزت يف حودململا ءانتعا ىلع

 ماود دجملا بلط ىلع اهيبنت «هديجل دقعلا كلذ ماودب اًيعاد دجملا سنج لعجو ءدجام

 .دجملا نييزتب اهصاصتخخا ىلع مث ءديمعلا نبا ءاقب

 :ةأرما ةفع نع ةيانكلا يف ىرفنشلا لوقو

 (!! تلح ةمالملاب تويب اماذإ  اهتيب موللا نم ةاجنمب تيب
 ليلحتلا ةقيرط ىلإ ةفاضإلاب .يكاكسسلل يه مسقلا اذه ةلثمأ عيمج نأ تفاللا نمو

 ىلإ ةفصلا تيتفت يف ةصاخ ءاحضاو فلكتلا اهيف ودبيو ءهنم كلام نبا اهسبتقا يتلا

 ىلإ ةياهنلا يف صولخلا نكمي ىتح نهذلا يف اهبيترتو اهتاتش عمج بعصلا نم تايئزج
 . ةفصلا بيكرت

 لب ؛ةرشابم فوصوملاب اهقاحلإب متي ال مسقلا اذه يف ةفصلا تابثإ نأ مولعملا نمو
 هصاصتخا ىلع كلذ لد تركذ ام اذإف .فوصوملاب ةقالع هل ئش يف اهلعج قيرط نم

 ةظفل يف ةبسنلا نع ةيانكلا نوكتو» ءدرفم ظفل يف هعوفوب مسقلا اذه زيمت امبرو .اهب
 يف يه فوصوم نعو ؛ةفص نع ةيانكلا يمسف يف ةروكذملا تايانكلا امئيب ءةدرفم

 .©0«هرسأب بيكرتلا نم ةيانكلا ىنعم صالختسا نكميو «ةدرفم ةظفل يف تسيلو ةلمج
 ام وهو ءركذي اًئيش ةيانكلا ماسقأ يف ءاج ام ىلع دزي مل كلام نبا نأ :رمالا ةلمجو

 .152 :151 ص ءحابصملا (1)

 . 189 ع ؛ةيلامجلاو ةيفرعملا داعبالا ةيانكلاو لسرملا راجملا (2)
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 ةلثمالا يف وأ ليلحتلا ةقيرط يف ءاوس ؛يكاكسلا حاتفم نيمأ صيخلت هباتك نأ دكوي

 يف كلذ ىلع انفنو املثم هتاديقعت ضعب ىلع هيف ىقبأ دقو .اهقاس يتنلا دهاوشلاو

 تبني امدنع قيتسع زيزعلا دبع هاري ام ىرن ال نحنف كلذبو «تايئزج ىلإ ةفصلا تيتفت

 ,(!!ةيفسلفلاو ةيمالكلاو ةيقطنملا يكاكسلا تاديقعت نم هصيخلت درج كلام نبا نأ

 ةرثكك يف مهللا .ةدوهشم ةفاضإ وأ درفت ىلع ليلد اهانركذ يتلا مضاوملا يف سيلو

 .رايتخالا نم عون اهيف ودبي يتلا دهاوشلاو ةلئمالا

 ؟اًضيرعت تيمس اًضراع اهصاصتخا ناك اذإف ؛دعبلاو برقلا رابتعاب ماسفأ ةيانكللو
 :نالجعلا ينب يف يسامحلا لوقك

 لدرخ ةيح سانلا نوملظي الو ةمذب نوردغي ال هتليبق

 (27'لهنم لك نع دارولا ردص اذإ ةيشع الإ ءاملا نودري الو

 ربتعي كلام نبا نإف اذهبو .نيتيبلا يف هركذ امب مهتفعو مهلدع نع كلذب لدف
 .هجهن اًجهانو يكاكسلا كلذ يف (رياسم ؛ةيانكلا عاونأ نم اعون ضيزعتلا

 :رعاشلا لوقك ؛ةيضرع نكت ملو تدعب اذإ اًحيولت ةيانكلا ىمستو
 ببأب موجنلا ىعرب يذلا سيلو لجنمب سيل تلق ىتح سعاقت

 ليللا رارمتساب حولف ؛ئجي مث يعارملا داتري يذلا يعارلا ماقم حبصلا ماقأ هنإف

 .23)ةدوجلا يف اًبجع اًحيولت

 يردن انسلو «تايانكلا ضعب فنتكي يذلا ضومغلا يف اببس انه دعبلا نوكي دقو

 ؟ ةءادرلا ىلع مأ ةغالبلاو ةدوجلا ىلع ةلالد كلام نبا هدعيأ :اذه دعب

 ةأرما فصي رعاشلا لوقك ؛ءافخلا ضعب عم ةييرق تناك اذإ (زمر ىمست ةيانكلاو

 :اهجور تلتف

 .«فرصتب) 39 ص ءنايبلا ملع (1)

 :ريوحتلا ضعب عم 6 215 ص :«تايشحولا باتك يف تايبالا «135 ص ؛حابعملا قفز

 لبقم نبا طهر نالجعلا ينب داع ةقدو مول لهأ ىداع هللا انإ

 لدرخخ ةيح سانلا نرملظي الو  ةمذب نروردغي ال ةليق

 لهنم لك نع دارولا رنص اخإ ةيشع الإ هامل نودري الو
 .رخآت :رمالا نعو .هردص جرخأ : سعاقت . 154 ص «حابصملا (3)
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 (!!ليصأ لك حنج عم وأ حبصلا عم ىصخلا ددع اهجوز نم اهل تلقع

 ١ : ةغبانلا لوقو

 دمثلا دراو عارس مامسح ىلإ 2 ترظن ذإ يحلا ةاتف مكحك مكحاف

 دمرلا نم لحكت مل ةجاجزلا لثم هعبتتو قينابناج هفحي

 دقف هفصن وأ انتمامح ىلإ انلمامحلااذهامتسبلالأ تلاق

 ددعلا كلذ يف ةبسح تعرسأو اهتمامح اهيف ةئام تلمكف

 .«2ةمامح نوتسو تس وه ءاقرزلا هتأر ام ةدع زمرف

 هنيب قرفلاو ء؛هكاردإ بعصي اممل دحاو نأ يف برقلاو ءافخلا عامتجا نأ كش الو

 ؛لرالا ماقملا يف يكاكسلل هجوتي امثإ دقنلا اذه نأ مولعمو ؛تايانكلا عاونأ يقاب نيبو

 ...» يف ذئدنع رصحني هنإف لضف كلام نبال نكي نإو ءميسقتلا ةركف بحاص هنوكل

 نويغالبلا اهمدختسا يتلا ةلذتملا دهاوشلا كرتو اهرايتخا نسحو دهاوشلا ةرثكو حوضولا

 .(3)«. . .ديقعتلا دهاوشل هئاقتناو لاذتبالا ىلع (نهاش

 : مام يبأ لوق اهتلثمآ نمو ؛ةراشإو ءاميإ تيمس ؛ةيلج ةيانكلا تناك اذإو

 (4!ديعس ابأ نرزي نأ كبسحو ميرك ىوس نرزي امف نببأ

 هنأ مأ ةقيقحلل اهباشم نوكيأ عضوملا اذه يف يلجتلا ةعيبط لهجن اذه دعب نحنو

 ؟لامعتسالا ةرثك لعفب ةقيقح ىلإ لوحتت ىتح حوضولا اهيلع بلغي يتلا ةيانكلا

 : 1007 :2 ريبكلا يناعملا يف تيبلا (1)

 ليصأ لك حنج يف هططضخن ىصحلا ددع اهجور نم مهل انلقع»

 نم هب تسيصأ امب اهتركفو «كلذب اهم نم ضرالا يف ططخت اهمه الإ هلقع لمجن ملف اهجور انلتق :لوقي
 :ةمرلا ينل دشنأو .هدعو ىصحلا طقلب علوي مومغملاو .اهجور

 «علوم رادلا ةصرع يف ىصحلا طقلب يننأ ريغ ةليح يل ام ةيشع

 .306 ص هناويدب ةمرلا يذ ثيبو.ةيدلا ءاطعإ وهو .لقعلا نم انلقع ءوزعم ريغ تيبلاو
 نامعنلا حدم يف اهمظن ةديصغ نم تايبأ يهر «24 ص «هتاويدب اذك .©«فرصتب» 155 ص .نايلا ملع (2)

 .23 ص «ناويدلا عجار .ةدرجتملا رمأ يف عيرف ونب هب ىشو اميف هنع هغلب امم هيلإ رفتعيو ءرذنلا نبل

 .3 ص (قيقحتلا ةمدقم ءحابصملا (3)

 .155 ص ؛.قباسلا ردصملا (4)
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 ءيشلا ىوعد راجملا عم اهيف نأو ءاهتغالب ةنابإب ةيانكلا نع هثيدح كلام نبا متخيو

 هذه لثل ءوجللا نأ حجرملا نمو .رهاقلا دبع نم اهيلإ قوبسم ةركف يفو «ةئيبب
 اليبس ليلدلا ماد ام هتالالدتساو قطنملاب ثحبلا رئأت هببس ةيانكلا يف ةيلقعلا تاجاحملا

 .ىوعدلا ةحص ىلع اًناهربو  عانقولل

 جهنلا ىلع هيف راسو «يكاكسلل حاتفملا باتك نم ةيانكلا باب صيخلتب كلام نبا ماق
 يف لوقلا لثم ؛حارطالل ايرورض هآر ام حرطاو ءاهركذ يتلا ماسقالا ىلعو همسر يذلا

 ةيعون يفو دهاوشلاو ةلثمالا نم راثكإلا يف يكاكسلا فلاخو ءراجملاو ةيانكلا نيب قرغلا

 نم ةيانكلا بابل يقيبطتلا بناجلا لثمي هباتك حبصاف ءاهنم لذتبلا ةصاخ .دهاوشلا كلت

 امك ءايوق (روهظ كلام نبا ةيصخش هيف ترهظ يذلا بناجلا وهو .مولعلا حاتفم بانك

 . هتاديقعتو قطنملا بئاوش ضعب نم صلختلا يف ترهظ
 باتك فلؤم (ه 729 ت) يناجرجلا دمحم نب ىلع نب دمحم خيشلا لعل ©

 ثلاثلا مسقلا حرش اولواح نيذلا ءاملعلا نم «ةغالبلا ملع يف تاهيبنتلاو تاراشإلا»

 يذلا جهنملا ةعيبط ىلع ابصنم يئدبملا مهريدقت ناكو «يكاكسلل مولعلا حاتفم باتك نم

 هجوأو «تاءاوتلالاو تاديقعتلاب ْئلملا مولعلا حاتفم لثم باتك ةهجاوم هب نكمي

 هنأ ودبيو .يكاكسلا راكفأ ضعب ىلع اهب ضرتعي نأ نكمي يتلا ةفلتخمل تاضارتعالا

 اهضرعي ثبلي ال مث .ماسقألا وأ دحلا ركلب موقي هارن نحنو ةصاخ ؛كلذ ىلإ ىدتها

 ىلإ يهتني مث «ةراشإلاب هامسأ ام تحت كلذو ء.حوضوو زيكرت نم ولخي ال اًقيقد اضرع
 ام تحت كلذ ىلإ وعدي رمألا ناك نإ هيلع هضارتعا هجو ءادبإو ءهضرع مت ام ةلبرغ

 . تاهيبنتلاب هامسأ

 ىلإ اهتتفي ثيحب اهل ضرعي ىتلا لئاسملل ءاصقتسالا ريثك ناك هنأ تفاللا نمو

 دقو «ةفلفلاو قطنملا نم لئاهلا هدازب كلذ ىلع اًئيعتسم اهل ةنوكملا اهتانحو رغصأ

 رثأ هحورش ةرثكل ناك امك ءاهتشقانمو اهليلحتو راكفألا حرط ةيفيك يف امهرثأ امهل ناك

 ىلإ كلذ يف لسرتسي مث اهتتفيو ةركفلا قزمي هنأ ئراقلا سحيل ىتح «هبتك اميف يبلس
 ديرأ ظفل ةيانكلا) :هلوقب ةيانكلا فيرعت ىلإ ةراشإلا وه هب ادب ام لوأ ناكو «بايلا رخآ

 لقعلا جاتحا اموزلم مراللا نكي مل نإف .«كلذك وه ثيح نم يعضولا هانعم موزلم هب

 دارملاو «دامرلا ريثك نالف :انلوقك ؛اموزلم مراللا ريصي فرصتلا كلذب ءفرصت ىلإ اهيف
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 وه ةداع ةيانكلاب دارملا نأ نيبلا نمو .176!2. . .اًفايضم هنوك وهو ءدامرلا ةرثك موزلم

 عم هانعم مزال هب ديرأ ظفل ةيانكلا» :ينيوزقلا بيطخلا فيرعت يف امك ؛ىنعملا مرال

 «يناجرجلا دمحم خيشلا دنع موزلملا هفن وه مزاللا ريصيف ؛20(2«ذئنيح هانعم ةدارإ راوج

 مراللا نال ؛رخآلل امهدحأ نم لاقتنالا لاحتسا ايواستي مل اذإف ءامهيواست دنع كلذو

 .(3):صاخلا ىلع ماعلل ةلالد الو ءناسنإلل ناويحلا موزلك موزلملا نم معأ نوكي دق

 رابتعاب ةيانكلل ةيلقعلا ةلالدلا ىلإ ةراشإ اضيأ يناجرجلا دمحم خيشلا فيرعت يف دجتو
 . فاطملا ةياهن يف يئانكلا ىنعملل هليوأت نمضتي لقعلا فرصت نأ

 ةيانكلا نإف اًمفيأو .صاخلاو ماعلا نيب ام قرف وهف زاجملاو ةيانكلا نيب قرفلا امأو

 قرفلا ينعيو .ةيوئعم وأ ةيظفل ةنيرق نم هل دب ال راجملاو «ةيظفللا نئارقلا نم ةدرجم

 ظفل زاجملا نال ؛(زراجم تسيل يلاتلاب يهو ءزاجملا ماسقأ نم مسق ةيانكلا نأ :لوألا

 .هانعم موزلم هب ديرأ اًظفل ةيانكلا نوكت امنيب .هل عضو ام ريغ يف لمعتسا

 يكاكسلا مهنمو «ءاملعلا هيف عقو يذلا مهولا ىلإ يناجرجلا دمحم خيشلا هبني مث

 متب امنيب «مزاللا ىلإ موزلملا نم هيف لقتني راجملا نأب :راجملاو ةيانكلا نيب قرف امدنع

 بيطخلا وهو  رصامملا هيلع ضرتسعا دقو ؛موزلملا ىلإ مزاللا نم ةيانكلا يف لاقتنالا

 نإ ليق ولو «موزلملا ىلإ هنم لقتني نأ عنتمي اموزلم نكي مل ام مزاللا نأب - ينيوزقلا
 ركذ نأ دعب كلذو «40©2ضارتعالا طقس راجملاو ةيانكلا صاوخ نم نيفرطلا نم موزللا

 «هموزلم ةدارإ زاوج عم موزلملا ةدارإ اهيف زوجي ةيانكلا نأ :وهو ؛رخآ اًقرف يكاكسلا

 :كلوق يف امك ؛يقيقحلا ىنعملا ةدارإل هيف ةعنام ةئيرقلا هيف نوكت يذلا راجملا فالخب

 . 5)يقيقحلا انعم ديرت نأ عنتمب ذإ ؛دسأ مامحلا يف

 يكاكسلا امهدروأ نيذللا نيهجولا ىلع يناجرجلا دمحم خيشلا ضرتعا دقو

 :اهثم ؛بايسال

 ةنيرقلا ىلإ (رظن مزاللا ىلإ موزلملا نم هيف لقتني زاجملا نأ ربتعا اذإ هنأ وه :لوألا
 دب ال هنأل ؛كلذك اًضيأ ةيانكلا نأ ريغ حيحص وهف هيف يقيقحلا ىنعملا ةدارإ نم ةعناملا

 .15 :3 حاضيإلا ةيغب (2) ١.216 ص :تاهيبنتلاو تاراشإلا (1)
 .151 :3 حاضيإلا ةيغب (3)
 .403 ص ؛مولعلا حاتفمو 151 ؛3 قباسلا مجرملا (4)

 .«فرصتبا» 217 ص «:تاهيبنتلاو تاراشإلا (5)
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 ال «دامرلا ريثك نالف :انلوق يفف ؛ةيونعم يأ ؛ةيظفل نكت مل نإو ةنيرق نم اًفيأ اهيف

 ءفوصوملا هب حدتمي نأ ًاليحتسم ناكل كلذ ديرأ ولو «ةقيقح دامرلا ةرثك وه دارملا نوكي

 وأ مراللا ىلإ موزلملا نم لاقتنالا نوكي دقو .هتدار] نم ةعناملا ةيونعملا ةئيرقلا يه اهلعلو

 . (!2ةلثم ةيانكلاك ءهعاونأ نم هريغ نم راجملا يف معا موزلملا ىلإ مزاللا نم

 نيفرطلا نم موزللا :هلوقب قلعتيف ؛رخآلا يناجرجلا دمحم خيشلا ضارتعا هجو امأو

 ةدارإل ةعنام ةئيرق هيف زاجملا نأ رابتعاب اموزلم مزاللا هب دارأ نإف «ةيانكلا يف طرش

 لطاي وهف «موزلم ةنيرقلا رابتعاب دارأ نإو «ةنيرف ةيانكلل تبثي مل وهف .يقيقحلا ىنعملا

 .(2عقاولا يف كلذ ةلاحتسال

 ىتعملا وهو ؛همرال ةدارإ زاوج عم دارم ءهدوصقملا ىنعملا وهو .موزلملا نإ :هلوق امأو

 اضيأ امئإو ءطقف ةيانكلا يف سيل ءامهنيب يلقعلا لصاوتلا ةيلمع ىلإ هعجرمف «لوالا
 ىنعملا ةدارإ نم ةمنام ةئيرقب اًنرتقم زاجملا يف رمالا نكي نإو ءراجملا عاونأ لك يف

 .©3)دسأ مامحلا يف :انلوق يف امك «يقيقحلا

 نيبو اهنيب قرفلا ركذو ةيانكلل يناجرجلا دمحم خيشلا فيرعت لالخ نم نيب دقل
 هسفن دهجأ هنأو «نيتروكأملا نيتلأسملا نأشب ءاملعلا ضعب ءارآ دقنل هدهج هجو هنأ زاجملا

 يف بانطإلا لعفب ئراقلا سفن ىلإ للملا برستيل ىتح ءاهئاصقتساو ءارآلا ليلحت ءانثأ

 . حرشلا

 تابثإ :يهو ؛ةمولعملا اهماسقأ يأ ؛ةيانكلا نم بولطملا يهف :ةيناثلا ةراشإلا امأو

 نمو .ءفوصوملا ةيانك يهو .240ءؤللاو ةعاجشلاو مركلاك ؛ةيونعم ةفص تابثإ وأ «تاذ

 :نينوعطملا بولق نع ةيانكلا يف رعاشلا لوق فوصوملا وأ تاذلا ةيانك ةلثمأ

 ناغضألا عماجم نينعاطلاو مذخم ضيبأ لكب نيبراضلا
 :اضيأ بلقلا نع ةيانكلا يف يرتحبلا لوفو

 دقحلاو بعرلاو بللا نوكي ثيحب اهلصن تللضأف ؛ىرخأ اهئعبتاف
 دمحم خيشلا لاق ؛ىنعملا ءادأ يف رخآلا نع لقتسم اهنم لك تايانك ثالث يهو

 بلق يأ ؛بلقلا نع ةلقتسم ةيانك دقحلاو بعرلاو بللا نم دحاو لك» : يناجرجلا

 ."فرصتب» 217 ىع ؛تاهيبنتلاو تاراشإلا (1)
 .217 ص .قبالا ردصملا (2)
 .«فرصتب) 217 ص :تاهيبنتلاو تاراشإلا (3)

 .اهدعي امو «218 ص ؛قبالا رعصملا (4)
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 هذه لحم ةناعتساب :يأ ؛ةناعتسالل (ثيحب) يف ءابلاو «بللا ةنيرقل .لوعفملا ال لعافلا

 .21):. . .اهلصن لضأ اهب يتلا ةبرضلا ةدش بجوي ال هيف اهعامتجا نإف ؛ةئالثلا

 ةيسفنلا تارطخلاب لفححي يذلا جهنملا اذه لثم ىلع رثعن نأ ردانلا نم نوكي دقو

 ؛نييغالبلا يقاب دنع نأشلا وه امك ةيئانكلا تالالدلا دنع فقوتي الو «ةينايبلاو ةيوغللاو

 امك - فوصوملا ةيانك نإ مث .هلك يرعشلا تيبلل ماعلا قايسلا لخخاد جلاعي يلاتلاب وهو
 «يح :ناسنإلا نع ةيانكلا يف لئاقلا لوقك ؛ناعم ةدع نوكت نأ زوجي - ىنيوزقلا ىري

 هكراش درفأ اذإ هنوكل ؛22)ةيانك اهنم دحاولا دعي الو ءرافظالا ضيرع « ةماقلا يوتم

 . تافصلا كلت يف ىرخألا تاقولخملا ضعب

 صوصنلا ليلحت نع ءاملعلا تفرص ميسقتلاو ئزجتلاب ةيانعلا نأ حجرملا نمو

 ؛هعابتأو يكاكسلا دنع ينايبلا ثحبلا رهاظم نم (ارهظم كلذ ىحضأ ىتح «اهقاطنتساو

 ىرخأ ةينف داعبأ باسح ىلع ىيتأي هنوكل ؛ةياغلل ًالعتفم ودبي نذإ ميسقتلاب عولولاف

 ةيانك يف ةدحاو ةيصاخ ركذ ىلع راصتقالا ناكمإلاب ناكو . يئانكلا ريبعتلا اهنزتخي

 نع ةيانكلا ىلإ ةراشإلا يف دهنو .تافص وأ ةفص اهنأ ىلع صنلاو .فوصولملا

 ةحضاو ىلإ ىرخالا يه ةبيرقلا مسقنت ثيحب ؟ةديعبو ةبيرق :نيبرض ىلع اهنأ (3!ةفصلا
 امهنيب قرفلا نمكيو ءداجنلا ليوط وأ «هداجت ليوط ديز :مهلوق اهتلثمأ نمو ؛ةيفخ وأ

 لوق اهنمو «يناثلا لاثملا فالخب حيرصت اهيفو ريمضلاب ةلصتم ىلوالا ةيانكلا نأ يف
 : يسامخلا

 اروهظ سمت نأو نوطبلا سم اهصمقل يدثلاو فداورلا تبأ
 .اهتزيجعو اهييدث ربك نع ىنك
 ىلع هب لدت برعلا نأل ؛هلبأ هنأ اودارأ ءافقلا ضيرع نالف :مهلوقكف :ةيفخلا امأو

 نب ةفرط لوقك ؛هئاكذو هلقع دقوت ةدش ىلع لادلا همجح رغص فالخ ىلع ء«ءابغلا

 :دبعلا

 دقوتملا ةيحلا سأرك شاشخخ ١ هنوفرعت يذلا برضلا لجرلا انأ
 .برعلا نع مهيدل لقعلا ةلالد فالتخال ءامكحلا ىدل سوكعم رمالاو

 هنم دوصسقملا ىلإ لصوتي هنإف :ديعبلا وهو ءةغصلا ةيانك نم يناثلا فنمصلا امأو

 ةيانك ءسأارلا ضرعو «سأرلا ضرع نع ةيانك ؛ةداسولا ضيرع :مهلوقك ؛طئاسولاب

 .218 ص «تاهيبتلاو تاراشإلا ( 1)

 .218 ص ؛.قباسلا ردصملا (2)
 . 286 ص «؛قبالا ردصملا (2)
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 ةرثكب الإ دارملا ىلإ هيف لصرتي ال ءافخلا يف دعبأ وه ام عونلا افه نمو .؛ةهالبلا نع

 .رودقلا تحت بطحلا لاعشإ ىلإ هيف لقتتي هنإف ؛دامرلا ريثك نالف :مهلوقك ؛ طئاسولا

 هنوك ىلإ هنمو ؛نافيضلا ةرثك ىلإ هنمو ؛ةلكالا ةرثك ىلإ هنمو «خبطلا ةرثك ىلإ هنمو

 . .انكهو ءاًفايضم

 ؛يلجتلا ةلق ينعي وهو «يئانكلا ريبعتلا تاجاتن نم جاتن ءافخلا نأ حضاولا نمو

 فصولاف ؛يلالدلا اهجاتنإ يف ةتوافتملا ةينبالا ةعومجمب طبترت حوضولا ةبسن» نإ ثيحب

 كرحتلا ينأي مث ؛داوج دمحم :وحن يف رفصلا ةجرد يف نويغالبلا هعضي ًالثم دوجلاب
 بيكارتلا ىلاونت ثيح ةيانكلا يف امك حوضولا يف لقأ ىوتسم ىلإ ةجردلا هذه نم
 ظفتحت ثيحب ...فايضالا ريثك وأ ؛ةاهطلا ريثك دمحم :لوقنف ؛دمحم مركل ةجتنملا

 .(1)« . .ئراطلا يئانكلا ىنعملا هعم مدقت مث ءرفصلا ةجرد يف يعضولا اهانعمب بيكارتلا

 ةيعضولا ةينبلا يفانت ال تلق وأ تددعن امهم ةزمارلا تالالدلا جاتنإ نأ تفاللا نمو
 اًدح هل نإف طئاسولا ةرثك نم تاتم دعبلا ناك اذإو .ةمدعنم اهلعجت وأ اهيغلت نأك

 .ًرغل راص وأ ,دوصقملا ىنعملا مدعنا الإو هاطختيال

 وهو «؛ءاملعلا ضعيو يرشخمزلا هيف عفو مهو ىلإ هبني ةفصلا ةيانك نع هثيدح ءانثأو

 دهاش وهو .[فارعالا) « 122 ... مهيدبأ يف طقس امْلو» :ىلاعت هلوق يف ةيانكلا يف

 ةيانك» كلذ نأ هيفو ؛22)ةيانكلا باب لاثمأو دهاوش نمض نم ينيوزقلا بيطخلا هراتخا

 ءامغ هدي ضعي نأ همدن دتشا نم نأش نم نال ؛لجعلا ةدابع ىلع مهمدن ةدش نع
 يف امنإو ءطقسم يف ةيانكلا تسيلف .(3)«اهيف مقو دق هاف نأل ؛اطوقسم هدي ريصيو

 لوق هديؤيو ءهيلع ضارتعا ال ناسنإلا سفن نع ةيانك يديالا لعج نال ؛مهيديأ

 : لماعلا

 (4)كيدي نم ىرج ام يلع ىرج دق
 لدي امبو ءاهبحاص نع ةيانك اهيلإ ناسنإلا لامعأ عيمج بسنت هيلعو «كسفن نم يأ

 ةيانك ء[ةرقبلا] 4 12 ...ةكلهتلا ىلإ مكيدباب اوت الو ... » :ىلاعت هلوف اضيأ كلذ ىلع

 .132 ص ؛:ىرخأ ةءارق ةييرعلا ةغالبلا تفيبدأ .٠ بلطملا دبع دمحم (1)

 .369 ص ءحاشيإلا (2)

 .22] ص :؛تاهينتلاو تاراشإلا (3)

 .ةبسنلا ةيانك يع اذه يف ةبانكلا (4)
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 ,217ىلفس ىرمخأ ىلإ ايلع ةبترم نم لاقتنالا وه طوقسلا ىنعم نأ ىلع مكسفنأ نع
 .هعبت نمو يكاكسلا ىلع ضارتعالا هجوأ رهظأ وهو

 ةدراولا ةيآلا يف ةيانكلا ليوات ىلع ناعتسا دف يناجرجلا دمحم خيشلا نأ نّيبلا نمو
 « 470 . . .ةكلهتلا ىلإ مكيدياب اوقلت الو ... ) : يه «ىرخأ ةيآ يف درو امب فارعالا ةروس يف

 ليوأت يف ترمثتسا يتلا جهانملا نم جهنم وهو .نآرقلاب نآرقلا ريسفت ليبق نم [ةرقبلا]

 .ميركلا نآرقلا يأ

 هب بولطملا وهو ؛ةيانكلا نم ثلاثلا مسقلا ىلع ضارتعا يناجرجلا دمحم خيشللو

 :مجعالا دايز لوقو «هيدرب نيب مركلاو «هيبوث نيب دجملا :لثم نم .220ةبسن تابثإ
 جرشحلا نبا ىلع تبرض ةبق يف ىدنلاو ةءورملاو ةحامسلا نإ

 يهو ؛تافصلا هذه نيبو هئيب عقين ءىشل لب ,فوصوملل نوكي ال ةفصلا تابئإ نإف

 .ةيعملا ةبن

 ؛ةفصلا ةيانك باب نم مسقلا اذه نوكي نأ زوجي نأ يف لثمتيف :هضارتعا هجو امأف

 ؛موزلملا نع مزاللاب هيف ىنكيو .ةيعملا ىلع هتلالدل ةفص تابثإ اضيأ هب بولطملا نال

 مزاللا اهيف نوكي ال ةيعملا نأ نودق عي «ةيانكلا نم ثلاثلا مسقلاب نورقي نيذلا نأ املع
 نإف كلذ ىلإ ادائتساو .ةفصلاب فوصوملا ريغ حودمملا نوكي نأ زاوجل هموزلم ىلإ اًيدؤم

 خيشلا مّلسي الو .نيفرطلا نيب موزللا متيل فوصوملا سيلو ةيعملا وه ذئدنع هنع ىنكملا
 نإف كلذبو «ةبانكلا يف دوصقملا ىنعملا يه تسيل ةيعملا نال ؛كلذب يناجرجلا دمحم

 يف ًالصأ ربتعي ال موزللا نأ كلذ ىلإ انفضأ اذإ اذه ,ةفصلا ةيانك ليبق نم ةبسنلا ةيانك

 ةيانكلا تابثإ هيف عقي يذلا ءيشلا وأ .«ماقملا يف ةيعملا نأ ىلإ ريشي هنإ مث .ةيانكلا

 يف ةيمملا اضيأو ءمعا تناك نإو فاصتالا نع اهب ىنكي دق اهب حودمملا صيصختو

 يبأ لوقكف ؛ةكرحلا يف ةبسنلا ةيانك امأف «فاصتالا نع اهب ىنكي نوكسلا وأ ةكرحلا

 :ساون

 ريصي ثيح دودحلا ريصي نكلو هنود لح الو دوج هزاج امف

 :يرتحبلا لوقك ؛نوكلا يفو

 لوحتي مل مث ةحلط لآ يف هلحر ىقلأ دجملا تيأر امأ

 نع ةيانكلا يف ىرفتشلا لوقف لثم ءاهب فوصوملا فاصتا مدع نع ةيعملاب ىنكي دقو
 :ةأرما ةفع

 تلح ةمالملاب تويباماذإ ١ اهتيب موللا نم ةاجنمب تيبي

 .اهدعب امو 222 نع «قباسلا ٌردصملا (2) .221 ص ؛تاهيبنتلاو تاراشإلا (1)

157 



 يف مسقب ةبسنلا ةيانك لالقتسا ىلع هضارتعا نأشب هركذ ام لك يف رظنلا تنعمأ اذإف

 داجيإب ةمسقلا نع لودعلا الواحم وأ ؛هريغ نم اًقوبسم الإ هرثكأ يف هدجت مل ةيانكلا

 هتيبثتو ؛هب ذخالا ىلع ةياهنلا يف ءاملعلا ءارآ ترقتسا ذإ ؛اهتعاجن تبنت مل تارربم

 . ةيانكلا ماسقأ نمض

 ةفصلاو ةبسنلا ةيانك عامتجاب نظي دق هنأ ىلإ هبني يناجرجلا دمحم خيشلا اتفي الو

 ام وهو ءورمع ةحاس يف دامرلا رثك :انلوق يف امك ؛ةيانكلا يف (1)عبار مسق دوجو

 نع ىرخالاو «ةيفايضملا نع امهادحإ :؛ناتيانك امهنوكب :2)ينيوزقلا هيلع ىغرتعا
 الإ هب دجوت ال قباسلا لاثملا نأ يناجرجلا دمحم خيشلا ىري امنيب ,فوصوملل اهتابثإ
 وه ورمع ةحاس يف دامرلا رثك يف بولطملا ذإ ؛ىرفتشلا تيب كلذكو «ةدحاو ةيانك

 ةفصلا صيصخت ىلع ةلادف ةحالا وأ ءدامرلا لحم امأو «ةيفايضملا يهو ءةدحاو ةفص

 ةفص ءافتنا نع ةيانك هيفف ؛ىرفنشلا لوق امأو «ةياتك يلاتلاب تسيلف .فوصواملاب

 .ةمومذم

 ةياهن يف ليواتلا ىلع فقوتم ةدحاو ةبانك نيتيانكلا رابتعا يف رمألا نأ حجارلا نمو

 مهنمو - مهضعب اهلباقو ءيه امك نويغالبلا اهرفأ يتلا ميهافملا تَّلظ كلذلو ؛فاطملا
 . تاليوأتلا فلتخمل ةبعوتسم ضضارتعالاب -يناجرجلا دمحم خيشلا

 سكع اهب دوصقملاو ةيانكلا ركذ هيف روجي يذلا ,30©2صضيرعتلا ةيانكلا باب نمو
 ةيانك ؟هدبو هناسل نم نوملسملا ملس نم ململا :نيململا يذؤي نميف مهلوقك ؛اهانعم

 ةفصلا ةيانك يف يتأي ةيانكلاب ىضيرعتلا نأ كلذ ليصفت ؛يذؤملا نع مالسإلا يفن نع

 يناجرجلا دمحم خيشلا هدكأ ام وهو .(42روكذم ريغ نوكي فوصوملا نأ ريغ «ةبسنلاو

 .67نيتفصلا لباقتل فوصوملا ركذ ليحتسي هنإ :هلوقب لات عضوم يف
 ضيرعت ىلإ ةيانكلا توافت يف يكاكسلا يأر ىلإ يناجرجلا دمحم خيشلا هبني مث

 لدي ام هتداعإ يف سيلو ءضومغلاو حوضولا هساسأ توافت وهو .ءاميإو زمرو حيولتو

 ىنعملا كاردإ ةيفيك يف رظنلاب» هنأ ىري نم نيسرادلا نمو «كلذ ىلع هضارتعا ىلع

 .224 ص «تاهيبتلاو تاراشإلا ()

 .374 ص .حاشيإلا (2)

 .اهدعب امو 224 ص :تاهيبتلاو تاراشإلا (3)
 .375 2374 ص ءحاضيإلا (4)

 224 ص «تاهيبتلاو تاراشإلا (5)



 دصر مث نمو ؛ءاقخلاو حوضولا يف توافتي ىنعملا اذه نأ ىكاكسلا ىأر «ىئانكلا

 مدع لثم ماسقالا عضو ةلأسم ودبتو .(6)1. . .ةيئانك اًماسقأ نادت نأ نود ةنارواعم

 ليبق نم هرودب رسبتعي قورفلا نم ريثكتلا ذإ ؛يكاكسلا صن يف نأشلا وه امك اهعضو
 . ميسقتلا

 :ةيلاتلا تايبألاب قلعتت يكاكسلا ىلع هضارتعا عضاوم ضعب كانهو

 : مامت يبا لوق

 (2!ديعس ابأ نرزي نأ كبسحو ميرك ىوس نرزب امف نيبأ
 :رخآلا لوقو

 (ة!ميمت نم ورمع نب ةماسمو 2 ميرك نم ميمت ولخت ىنم
 :رخآلا لوقو

 لبتح ينشب هوجو ىقسف ماركلا الإ قسب مل هللا اذإ
 لحمملا نمزلا يف ثيغلا نم ركاب مهرايد ىقسو

 .(4)اهيف نيروكذملا مرك دارملا نأ يف ءافخ الو ءاهيف طئاسو ال هنال

 وهو «موزلملا ةدارإو مزاللا ركذ يه ةيانكلا تناك اذإ هنأ يف هضارتعا هجو لثمتبو

 يواست نأ ؛رخخآ ىنعمب وأ «معالا مراللا ةدارإو موزلملا ركذ تايبالا يفو .يكاكسلا لوق

 ةلثمالا كلت نإف يلاتلابو «ةروكأملا تايبلا يف ةيئانكلا يناعملا يف ًالصاح سيل نيفرطلا

 مزلتسي «ميركلا ريغ ندلي ال نهنأب ءاعدالا نأ كلذ ضعب ليصفت .تايانكلا نم تسيل

 ريغ ندلي ال نهنأ مزلتسي ال «ميرك ديعس ابأ نأو ؛هندلو نهنال ؛ديعس يبأ مرك ىلاتلاب

 .ميرك

 . 5)(زومر امنإو تايانك ىلع يوتحت ال يهف ؛تايبألا ةيقب يف رمالا اذكهو

 .194 ص .ىرعخأ ةءارق ةييرعلا ةغالبلا تايبدأ (1)

 نب دمحم ديعس يبأ حدم يف وهو «داهشتسالا ليبس ىلع هدروأ يناجرملا يلع نب دمحم نأ رهاظلا (2)

 .241 ص ءراجعإلا لئالد يف اهقاسر ءرهاقلا دبع اهب بجعأ يتلا تايبالا نمو «يئاطلا يرغثلا فسوي

 :نارخآلا ناتيبلا اذنكو 1 ص «.راجعإلا لئالد يف وهو )0

 لبنح ينب هوجو ىقسف ماركلا الإ سي مل هللا اذإ

 لحمملا نمزلا يف ثيغلا نم 2 ارسكاب مهرابد ىقسو
 .225 ص ؛تاهيبنتلاو تاراشإلا ةيشاح يف امك تباث نب ناسح نب نمحرلا دبعل امهو

 .اهدعب امو 226 ص «:تاهيبنتلاو تاراشإلا (4)

 .«فرصتب» 226 ص «قباسلا ردصملا (5)

159 



 ىلإ هادعتي امئإو ؛ماسفألاو دودحلا دنع فقوتي ال يكاكسلا ىلع ضارتعالا نأ ودبيو

 موقي يتلا ةيرظنلا سسألل ملاعلا باعيتسا هيف رهظي يذلا لاجملا وهو ءدهاوشلاو ةلثمالا
 . يئانكلا نفلا اهيلع

 ةيانكلا نأ ىلع اوعمجأ ءاملعلا نأ :كلذ نم ؛؟ةيانكلا ةلزنم يف ةملك نم دب الو

 دبع ىري امك - كلذ ببسو ؛ةقيقحلاو هيبشتلاو حيرصتلا نم غلبأ زاجملاو ةراعتسالاو

 يف ةروكذملا عاونالا نم عون لك هديفي ام ىلإ لب ؛ىنعملا ةدايز يف نمكي ال - رهاقلا

 .ةنيبب ءيشلا ىوعدب متي كلذ نأ ةصاخو «ىنعملا ديكأت

 .هيفن وأ هتابثإ ىلع ليلدلاك هلعجي ءاعدا نم دوصقملا ىنعملا بحاصي ام ةنيبلا ينعتو

 لاجملا حسفي امم ؛ىنعملا ىلع ةيعضولا ال ةيلقعلا هتلالد يف نمكت يئانكلا ريبعتلا نإ مث
 ظافلالاب ىلعتت يتلا ةباترلاب بهذي ام وهو ؛ةددعتدملا تاءاحيرإلا مخرو ليوأتلا ةرثكل

 . عبطلل ةلصاحلا ةذللا يفو ءاهتجهبو سفنلا رثأت يف ديزيو ؛«تالامعتسالاو

 هنثي ملو ««مولعلا حاتفم» باتك نم ةيانكلا باب حرشب يناجرجلا دمحم خيشلا ماق
 ينبني هروصت ناكو .ةغالبلا ءاملع نم هريغلو يكاكسلل ذخآملا نم ريثك هيجوت نع كلذ

 مزلتسي هاري ام دقنو ميوقت مث «تاراشإلاب هيلع حلطصا ام نمض لئاسملا ضرع ىلع

 ذنم ةيانكلا باب يف نييغالبلا ىطخل امسرتم - ودبي ام ىلع - ناكو «بيوصتلاو دقنلا

 .اهتغالب نايبت ىلإ ىهتنا نأ ىلإ ةيانكلا دح يف عرش نأ
 اهتدعت لب «ةيرظنلا سسالا دنع ففوتت ال هتاضارتعا مهأ نأ تفاللا نم نوكي دقو

 ءانثأ تافاضإلا ضعب فيضي نأ نم هنكم ام وهو «تايانكلا ضعب ليوأت لاجم ىلإ

 :يرتحبلا لوق يف دوصقملا نأو ؛ةيسفنلا ةهجولا نم ةيانكلا ريثأت يف امك ؛ليلحتلا

 . ةبئاصلا تارفطلا نم كلذ ريغ ىلإ لوعفملا «لعافلا .بلق وه «دقحلاو بعرلاو بللاب#
 ءاملعلا نم ضعب نمض يناجرجلا دمحم خيشلاب جزن نأ نايحالا ضعب يف رذعتي دقو

 لب ءاهلوح ركذ ام ىلإ اديدج اوفيضي مل مهنأ الإ ةيانكلا نع اوثدحمت» نيذلا نيرخآتملا

 .. .ءالؤه نمو «مهتلثماب اودهشتساو «مهتاميسقت اوركذو مهقبس نم كلف يف اوراد

 .6)1(2. . .يناجرحلا دمحم نب يلع نب دمحم

 .161 ص «ةيلامجلاو ةيفرعملا داعبألا ةياتكلاو لسرملا راجملا (1)
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 ناك اذإ) :هنأ نم نيسرادلا نم ضعب هلوقي امب لباقملا يف ربتعن نأ فاصنإلا نمو

 يف (روصحم ناك فقوتلا اذه نإف ؛ةيكاكلا ةلحرملا دنع اًبيرقت ففوت دف يغالبلا دهجلا

 اًققوت ناك فقوتلا نأ ينعي امم ؛اًقيبطتو (ريظنت اهروامت مت دقف عورفلا امأ ءلوصالا

 ةيثحبلا هرئاود اوعسو مهنكل .هكلف يف اوراد دق يكاكللا يعبات نأ ىنعم ىلع ءاكرحتم

 تاليصفتلاو حورشلاب اًقفمعو ؛تاليلعتلاو تافاضإلاب الوط ؛اًقمعو ًالوط

 يناجرجلا دمحم خيشلا مهنمو يكاكسلا يعبات دوهج نأ ودبي اذكهو .(1)؟تاليلعتلاو

 نيب رخآلا وه توافتي يغالب لك ظح نأو .عادتبالاو ,؛بلاغلا وهو .عابتالا نيب حوارتت

 . ةيقيبطتلاو ةيرظنلا تايوتسملا
 «مولعلا حاتفم» باتكب نيبجعملا نم (ه 739 ت) ينيوزقلا بيطخلا ربتعي ©

 لبقأ ثيحب ؛اًبرغو اًقرش هتيص عاذ دقو «هل هصيخلت يف دست باجعإ وهو .يكاكلل

 . يكاكسلا باتك سانلا يسنب نأ داك ىتح اع نراميو هلع نوت نوسرادلا هيلع

 وشمملا نم ريثك هيف يكاكسلل مولعلا حاتفم باتك ىأرا هنأ كلذ يف هتياغ تناكو

 (ةباذج ةلهس ةقرشم ةروص يف ءارقلل همدقيو هبذهيو هحقني نأ داراف «بارطضالاو
 نإ ىتح هب اولغشو هتسارد ىلع سانلا فكعف ؛(رهاب اًحان فّلؤملا اذهل هميدقت يف حجنو
 .(6)2. . .هيلع قيلعتلاو هحرشب اوماق ءاملعلا نم اريثك

 هامسأ هصيخلتل اًحرش فلؤي ينيوزقلا حار لب ؛كلذ دنع رمالا ففي ملو

 ؛دهاوشلاو ةلثمالا نم راثكإلا عم هضماغ حرشو ؛هلئاسم طسب هيف لواح .«حاضيإلا»

 هيلع ديزي ال .صيخلتلا هباتك يف هيلع راس يذلا جهنملا باتكلا اذه يف عبتي وه» ذإ

 هيف سيل نيصر يبرع بولسأ يف طوسبملا ليلحتلاو حضاولا ضرعلا يف هتقيرط ىوس
 .(6)3بايسناو ةطاسب هيف امنإو ءرعقت الو فّلكت

 ةغالبلا ملع يف باتك اذهف» :حاضيإلا ةمدقم يف لوقي فلؤملا دن نأ اخو

 صيخلت» هتيمس يذلا يرصتخم بيترت ىلع هتلعجو .حاضيإلاب هتمجرت ءاهعباوتو
 تلصفو «ةلكشملا ههضاوم تحضواف .هل حرشلاك نوكيل لوقلا هيف تطسبو ؛«حاتفملا

 الخخ ام ىلإو .مولعلا حاتفم هنمضت امم رصتخملا هنع الخ ام ىلإ تدمعو «ةلمجملا هيناعم
 لئالد هيباتك يف هللا همهحر يناج رجلا رهاقلا دبع مامأإلا خيشلا مالك نم حاتفملا هنع

 .18 ص :ىرخأ ةءارق ةيبرملا ةغالبلا تايبدأ (1)

 .7 46 ص :قيقحتلا ةمدقم ءحاضيإلا (2)
 .8 :؛7 ص «.قيقحتلا ةمدقم «قبالا ردصملا (3)
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 رصتقي ال وهف ؛2!!«امهريغ مالك نم هيف رظنلا رسيت ام ىلإو ؛ةغالبلا رارسأو ؛راجعإلا
 رهاقلا ديع ىلإ ةدوعلا يف هتيغب دجو هنأكو «نذإ هراصتخا ىلع وأ ١ حاتفملا باتك ىلع

 .يبرعلا نايبلا خيرات ىلإ ةدوع ينعت يتلا

 راوج عم هانعم مزال هب ديرأ ظفل ةيانكلا» :هلوقب اهفرعو «ةيانكلا ينيوزقلا لوانت
 موؤن ةنالفو .ةماقلا ليوط يأ ؛داجنلا ليوط نالف :كلوقك ؛ذتتيح هانعم ةدارإ

 حالصإ يف اهفنب يعسلا ىلإ ةجاتحم ريغ ءةمودخم ةهفرم يأ ؛ىحفلا

 ءدوصقم امهدحأ :نيينعم ركذ ىلع يوطنت ةيانكلا ةيب تناك اذإف .22)«. . .تامهملا

 يتلا موزللا ةركف يف صخلنت يناثلا ىنعملاب لوالا ىنعملا ةلص نإف ؛ليوأتلاب زئاج رخآلاو

 ...ظحال ...» يذلا عيدبلا دبع يفطل كلذ.ىلإ تعذي امك ؛ةيانكلا يف الصأ ودبت

 كلذو ,20 .راجملا يف ًالصأ هودع امك ةيانكلا يف ًالصأ موزللا اودع نييغالبلا نأ

 .نيرخأتملا نييغالبلا تافلؤم نم هريغو حاضيإلا باتكب دراولا ةيانكلا فيرعتل (رابتعا
 يف اًعم يزاجملاو يقيسقحلا ىنعملا ةدارإ زاوج :يف زاجملاو ةيانكلا نيب قرفلا ودبيو

 دروأ مث , (4) يقيقحلا ىنعملا ةدارؤل ةعنام ةنيرق نم هيف دب ال يذلا راجملا فالخب «.ةيانكلا

 مزاللا نم متي ةيانكلا يف لاقتنالا نأ وهو ؛هريغو يكاكسلا هفاضا رخآ اًفرف ينيوزقلا

 . مراللا ىلإ موزلملا نم زاجملا يف متي امنيب ءموزلملا ىلإ
 هنم لقتني نأ عنتمي اموزلم نكي مل ام مزاللا نأل» :هلوقب ينبوزقلا هيلع ضرتعا دقو

 اذه نكي ملو .©©0:...مراللا ىلإ موزلمللا نم ذشيح لاقتتنالا نوكيف «موزلملا ىلإ

 نكي مل ام مزاللا نأب هفن يكاكسلا حرص دقف - ودبي ام ىلع - اًيلكش الإ ضارتعالا
 «موزلملا ىلإ مزاللا نم لاقتنالا ىلع ةيانكلا ىنبم :لاق هنال ؛هنم لاقتنالا عنتما اموزلم

 نم لاقتنالا ريصيف ؛نيمزالتم نانوكي لئتيحو :موزلملل مراللا ةاواسم ىلع فقوتي اذهو

 موزللا يف يواستلا دنعو «مراللا ىلإ موزلملا نم لاقتنالا ةلزنمب ذئنيح موزلملا ىلإ مزاللا
 . 60:موزلملا ىلإ مراللا نم لاقتنالا حصيف ؛نيفرطلا نم ةمرالملا نوكت

 .365 ص .؛حاضيإلا (2)

 «ةيرصنتسملا بادآ ةلجم ؛ةيانكلا حلطصمل مهثحب يف نييفالبلا جهنم ؛دمحا باهش نمحرلا دبع (3)
 .1984 10 ددعلا 54ص

 .«فرصتب) 365 ص . حاضيإلا )4

 . 5 ص «قبالا ردصملا (5)

 .199 ص «ةينايب تاحلطصم (6)
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 مدعو ىنعملا ةدارإ زاوج يف وه راجملاو ةيانكلا نيب ذئدنع يساسألا قرفلا نإف : هيلعو
 ةلالد وأ «ةيموزللا ةلالدلا ةعيبط ىلإ رظني نأ ذئدعب دب الو ءامهدحأ يف هتدارإ زاوج

 نم هيف ام هيف ْنظ وهو هرشابملا ىنعملا نم ةدلونم اهنأ نظي دق يتلا ىنعملا مزال
 «(80108[600020 يبدالا دقنلا يف اهنومسي امك وأ ىنعملا مرال ةلالد» نأ ذإ ؛نيمختلا

 ال ديعبلا ىنعملا نأ :لوالا :نيرمأ نم دعبلا ءاج امئإو ءديعبلا ىنعملا ةغالبلا يف ىمتو

 مزاوللا جردت نع يتاي دق دعبلا نأ : يناثلا رمالاو .ظافلالل ةرشابملا ةلالدلا نم يتأي

 ارفس مزاوللا نم ىنعم رخآو بيرقلا ىنعملا نيب ام نوكي ىتح ءاعدتسالا يف ةريثكلا
 , (100اديعب

 ةقيقحلا نيب اطسو ةيانكلا هرابتعا ينيوزقلا ءارأ نم اهصالختتسا نكمي يتلا رومالا نمو

 الو ةيقيقح ال ةطساو اهنأ ءانب اهجارخإ ةيانكلا :لاقف كلذ يفوسدلا للعو» .راجملاو

 هل عضو اميف لمعتسملا ظفللا -قبس امك - اهنالف ةيقيقح تسيل اهنأ امأ ءزاجم

 .«©0«زاجملا فيرعت نم اهجرخأ اذهلو .كلذك تسيل ةيانكلاو
 اهباحصأ فرصنا ثيحب ؟لئاسملا تايئزجب قلعت ىلع اههابشأو تاشقانملا هذه لدتو

 نأ ضورفملا نم يتلاو «يئانكلا ريبعتلل ةيسفنلا داعبألاو ةيحورلا لالظلا يف ثحبلا نع

 . اهليلحتو صوصنلا قاطنتسا لالخ نم ةصاخ .ىوصقلا ةيمهالا ىلون
 بولطملا :يهو «حاتفملا بحاص اهدروأ يتلا ماسقالا سفن يهف :ةيانكلا ماسقأ امأو

 دوجلاك ؛ةيونعملا :ةفصلاب دوصقملاو «ةبسن وأ ةفص وأ «ةبسن الو (3)ةفص ريغ امإ اهب
 .(4)ةعاجشلاو مركلاو

 «فوصوملا ةيانكب فرعت ام يهو «ةبسن الو ةفص ريغ امإ اهب بولطملا ةيانكلا امأف
 نع ةيانك «فايضملا :ىلوألا ةلثمأ نمو ناعم عومجم وأ هدحاو ىنعم وهام اهنمف

 :بلقلا نع ةيانكلا يف رعاشلا لوق هنمو «دير

 ناغضألا عماجم نينعاطلاو مذخم صضيبأ لكب نيبراضلا

 .374 ص .لوصألا ءناسح مامت (1)

 .173 ص «ةيغالب نونف (2)

 ىلرالا لاق ولو افوصوم اهب برلطملا نوكي نأب فوصومل ةفص ةبن الو يأ» :يديعصلا لاعتملا دبع لاق (3)
 . 151 ص «حاتفملا صيخلتل حاضيإلا ةيغب «نسحأ ناكل فوصوملا اهب بولطملا

 ءاجهلاو حدملا ءانبو برعلا دنع ةيفالخألا لثملا ,تاغصلا كلت صوصخب عجارو 4366 ص .حاضيإلا (4)

 50ص ءرعشلا رايع باتكب اهيلع
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 :يرتحبلا لوقو

 دقحلاو بعرلاو بللا نوكي ثيحب اهلصن تللضأف .ىرخأ اهتعبتاف
 ؛ةلحاو ةيانك ال تايانك ثالث «دقحلاو بعرلاو بللا نوكي ثيحب» :هلوقف

 .دوصقملا ةدافإب اهنم ةدحاو لك لالقتسال

 يهو .ىرخأ ةينايب ةروصل مهترظن ةيانكلا ىلإ اورظن نييغالبلا نأ تفاللا نمو
 تيب يف تاهيبشت ةعبرأ عامتجاب نوبجعي مهتلعج يتلا يه ةرظنلا كلت لعلو ءهيبشتلا

 :سرفلا فصو يف سيقلا ئرمال وهو ءدحاو

 (!) لفتت بيرقتو ناحرس ءاخرإو ةماعن اقاسو يبظ الطيأ هل
 نورجيو ءركذلا فلاسلا يرتحبلا تيب باجعإ يف نوديعي يلاتلاب مهتلعج امك

 ال كلذ الولو .ءدحاولا ىنعملا ىلع ةلالدلا يف فالتخالاو عونتلا بحب هيف تايانكلا

 .دوصقملا ةدافإب هنم ةيانك لك ةيلالقتساب اولاق

 ءاميدق نويغالبلا اهقاس يتلا ةلثمألا ىلع ةباترلا ةحسم ةلارإ نوثدحملا لواحيو

 ليلحت نأ انل حضتي» :مهضعب لاقف ؛ةدعاقلا تاينب نم ةينب لكشت اهرابتعاب اهولوانتو

 ريغ ةديدج ةايح ةيانكلا هذهل يطعي قايلا لخاد اهظافلأ تالولدمل لامه] نود ةيانكلا

 ةزهاج بلاوقك تذعخأو :هيف تليق يذلا اهقايس نم تعزتنا امدنع اهل تناك يتلا كلت

 بلق يف هحمر دمغي وهو يرتحبلاف !2صوصنلا تريغت امهم اهلولدم ريغتي ال
 نيب هتأكو «ةسيرف ىلع ىضقني نأ ديري نم لك ساسحإ هباتتي ناك ؛بئذلا وهو ءهتديرط
 نطوم وهو ؛هتديرط هنم وجنت ال ناكم ىلإ هحمر بوصي هلعج ام كلذو .سأيو ءاجر

 .دقحلاو بعرلاو بللا
 ىلع ةفقوتم ةيداهتجا ةلأم قايسلا لخخاد ظافلالا تالالد ىلع زيكرتلا نأ انظ نظنو

 . ماعلا قايسلا لخاد فاطملا ةياهن يف اهليوأت هيلإ يضفي ام

 هبشو ءرماض هنأل ؛يبظلا ينرصاخب سرفلا يترصاخن هبش» :ةيشاحلا يف لافو ؛21 ص «ناويدلاب اذك (1)

 هءاخخرإ هيشو «سرفلا نم كلف بحتسيو «نيذخفلا ةليوط امهتبلص نيقالا ةريصق اهنأل ؛ةماعنلا يقاب هيفاس

 بيرقتب يرسجلا يف هبييرقت هبثو ءهنم ءاعخرإ نسحأب ةباد سيلو «بئذلا ءاخرإب - ديدشلاب سيل ريس وهو -

 .21 ص ؛سيقلا ئرما ناويد «هنيعب بلعتلا دارأ امثإو ١بلمتلا دلو : لفحلاو . بيرقتلا نسح وهو ؛بلعللا
 .208 ص ءاهروصو اهخيرات ةيبرعلا ةغالبلا يف ةغلاجملا ءيشرقلا ناحرس يلع (؟)
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 .ةماقلا يوتسم .ءيح» :ناسنإلا نع ةيانك انلوف ةديعبلا فوصوملا ةيانك ةلثمأ نمو

 ىلإ هايدعتت ال فوصوملاب امهصاصتخا نيتيانكلا نم لك يف طرش دقو .«رافظالا ضيرع

 «ةبيرق ةدحاولا ةفصلا ةيانك يكاكسلا لعج دقو .(«!)هيلإ امهنم لاقتنالا متيل :هريغ

 نال: :يديعصلا لاعتملا دبع لاق ؛ينيوزقلا هيلع صضرتعا ام وهو ةديعب تافصلا ةيانكو

 امبر لب «هيلع فاصوأ عومجم ةلالد نم تكا تنحل ءيشلا ىلع دحاولا فصولا ةلالد

 .(2«لامجإلا نم حضوأ ليصفتلا نال ؛ سكعلاب رمالا نوكي

 ةفصلا ىلإ لاقتنالا وه :برقلا ىنعمو «ةديعبو ةبيرق نابرض يهف :ةفصلا ةيانك امأو

 ,هداجغ ليوط :مهلوق ةحضاولا ةلثمأ نمو «ةيفخ وأ ةحضاو امإ يهو ؛ةطساو ريغ نم

 يناثلاو ؛ةجذاس ةيانك لوألا نأ امهنيب قرفلاو ؛داجنلا ليوطو ؛ةماقلا لوط نع ةيانك

 لوقو .فوصوملا ريمضب ىلوألا لاصتال ؛حيرصتلا نم عون ىلع ةلمئشم ةيانك
 :يسامحلا

 (3)روهظ سمت نأو نوطبلا سم اهصمقل يدثلاو فداورلا تبأ

 لوق لثم سيل وهو .«افقلا ضيرع» :هلبالا نع ةيانكلا يف مهلوق ةيفخلا ةلثمأ نمو
 :لاق «سأرلا رغصب ءاكللا نع ىنك دقو .«ةفرط

 دقوتملا ةيحلا سارك شاشسخ هنوفرعت يذلا برضلا لجرلا انأ
 ضيرع :هلبألا نع ةيانكلا يف مهلوقك ؛ةطساوب ةفصلا ىلإ اهنم لقتنيف :ةديعبلا امأو

 لاثملا اذهو ءدوصقلملا ىلإ هنمو افَعلا ضرع ىلإ ةداسولا ضرع نم لقتتني هنإف ؛ةداسولا

 هيلع يضضرتعي ام وهو ءافقلا ضرع نع ةيانك هنأ رابتعاب «ةبيرقلا نم يكاكسلا هلعج

 دصقي امنإو ءافقلا ضرع نع ةيانكلا كلذ نم دصقي ال هنال» كلذ ببسو .؟4!ينيوزقلا

 . 6)5هلبلا نع ةيانكلا هنم

 .366 ص ءحاضيإلا (1)

 .152 :3 حاضيإلا ةيغب (2)
 ةسامحلا ناويدب ناتيبلا» :19 ص «حابصملا يف فسوي ليلجلا دبع ينسح لوق نم مهفي امك هلئاق لهجي (3)

 ةقينأ يدنشلا ةدهان اهنأب اهفصي هيفو .411 ص «فاشكلا دهاوش حرش يفو ...139 ؛3 ج نيبوسنم ريغ

 .«لفكلا ةميظع «نطبلا ةفيطل ءرصخلا

 .154 .3 حاضيإلا ةيغب (5)
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 ةرثك نم لقتني هنإف «فايضملا نع ةيانك ؛دامرلا ريثك2 :مهلوق اضيأ ةديعبلا ةلثمأ نمو

 ةرثك ىلإ اهنمو ؛ختابطلا ةرثك ىلإ اهنمو .رودقلا تحت بطحلا قارحإ ةرثك ىلإ دامرلا

 .2؟!)ةدوصقملا ىلإ اهنمو .نافيضلا ةرثك ىلإ اهنمو «ةلكألا
 متي نأ بعصلا نم ةيريدقت تارابتعا قفو ددحتي ذئدنع دعبلا نأ حضاولا نمو

 ةباتر نم ةيئانكلا ةلثمالا كلت تالالد يف ام اذه نم مهالا نوكي دقو .اهلوح عامجإلا

 ىلإ انيح اًيعاد كلذ نكي نإو ءرصع ىلإ رصع نمو ءرخآل ملاع نم اهلوادت ةرثك ةجيتن
 مهلدج يف نييغالبلاب ينأكو» .روطتلاو ريغتلا ةنسب هباي ال الدج اهلوح اولداجتي نأ
 اقبط ريغتت ةغللا نأ ىلإ اونطفي مل ةيغالبلا تاحلطصملاو روصلا نم اهريغو ةيانكلا لوح

 لوزهم بلكلا نابج» :رعاشلا لوقف ؛يعامتجالاو يفاقثلا روطتلاو يراضحلا ومنلل

 هتثئيبو رعاشلا رصع تلت يتلا نورقلا يف يركفلاو يسفنلا عقولا تاذ هل سيل ؟ليصفلا

 ذنم ريغتت مل ميق ءاخسلاو مركلاو دوجلا نأ لباقملا يف انفارتعا عم .6)22 . . .ةيبدالا

 عيمجو ةدوملا تالص لك هدارفأ نيب تماقو «يرشبلا عمتجملا فرع نأ ذنم لب ءلرالا
 بسحب تافصلا روصت ةعامج لك نأ رمألا يف ام لكو .حلاصملاو عفانملا لدابت لاكشأ

 .اهتغل زومرو اهتاحالطصا

 لدي انفال اراثكإ دهاوشلاو ةلثمالا نم رثكأ ينيوزقلا نأب لوقلا رظنلا هيجوت باب نمو

 بيطخلا اهركذ يتلا ةلثمالا تناك اذإو «ةيئانكلا تالالدلل باعيتساو رادتقا نسح ىلع

 ةلثمآ اهيلإ فاضأ هنإف 22376. . . حاتفملا يف يكاكسلا اهدروأ يتلا ةلثمالا سفن يه

 . حاتفملاب درت مل ةديدع

 اهتلثمآ نمو :؟4)ةبسن اهب بولطملا ةيانكلا وهف :ةيانكلا نم ثلاشلا مسقلا امأو

 :مجعالا داير لوق
 جرشحلا نبا ىلع تبرض ةبق يف ىدنلاو ةءورملاو ةحامسلا نإ

 نأ ىلع اهيبنت «ةبق يف ةعومجم اهلعجو .حودمملل تافصلا تايئثإب حرصي ملف

 تايثإ دافأف «نيريثك ايندلا يف بابق يوذ دوجول ءهيلع ةبورضم اهلعجو «ةبق وذ اهلحم
 .ةيانكلا قيرطب هل ةروكذملا تافصلا

 .368 ص .حاضيإلا (1)
 .1984 210 ددعلا «58 ص «ةيرصنتملا بادآ ةلجم «ةيانكلا حلطصللا مهثحب يف نييغالبلا جهنم (2)

 .202 ص «ةيناب تاحلطصم (3)

 .اهدمب امو 371 ص « حاضيإلا )4(
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 :رعاشلا لوقو

 هماظن ديمعلا نبا يعاسم دقع هديجل مودي نأ وعدي دجملاو
 :ساون يبأ لوفو

 ريصي ثيح دوجلا ريصي نكلو هنود لح الو دوج هزاج امف
 نوديري مهو .؛هلثم نع لخبلا اوفن :يرشخمزلا لاق !«لخبي ال كلثم» :مهلوقكو

 نمع هوفن اذإ مهنأل ةيانكلا قيرط هب اوكلسف .كلذ يف ةغلابملا اودصق ءهتاذ نع هيفن

 .هنع هوفن دقف ءهفاصوأ صخأ ىلع وه نمعو ءهدسم دسي

 ملسملا فقوم مولعلا حاتفم باتك نم» فقي مل ينيوزقلا نأب لوقلا فاصنإلا نمو

 هنم هنسحتسا ام ىلع ىقبأو .ههنسحتسي مل ام كرتف هيف فرصت امنإو ؛هريغ لعف امك

 - (دمتعم .دهاوشلاو ةلثمالا نم رثكأ اضيأو ((!7ةهوقبس نم ءارآو هئارآ نم هيلإ فاضأو

 ةدايزلاب فرصتلا نم ملعلا يف نكمتلا ىلع لدأ الو ؛يئانكلا نفلا خيرات ىلع - ايمض

 .هلئاسم يف صقنلاو

 يف امك ؛ةيانكلا نم (2) عبار مسق امهنأ ةبسنلاو ةفصلا ةيانك عامتجا يف نظي دقو

 امهنأ باوصلاف ؛فايضم ارمع نأ نع ةيانك ءورمع ةحاس يف دامرلا رثكي :لئاقلا لوق

 ةينكتلا برضلا اذه يف روجيو ءاهتابثإ نع ةيناثلاو «ةيفايضملل ةفص امهادحإ :ناتيانك

 :ىرفنشلا لوق يف امك ؛اعم ةفصلا اضيأو «ةيانكلا هيف عقت يذلا ءيشلا ةبسن نع

 تلح ةمالملاب تويب ام اذإ اهنيب موللا نم ةاجنمب تيبي
 نع ةيانك موللا نم ةاجنلا يفو ء«هبحاص ةفع نع ةيانك موللا نم تيبلا ةمالس ىفف

 ينيوزقلا هيف دزي ملو هيلع هبن يكاكسلا ناك ذإ ؛ديدج لوقلا اذه ىف سيلو .ةفعلا ةغص
 .اهيلع قيلعتلاو ةلثمالا حرش ىلع

 وهو «؛ةراشإو ءاميإو ازمرو احيولتو اضيرعت نوكتف ءةيانكلا يف توافت ثدحي دقو

 ىلإ لوألا ىنعملا نم قالطنالا اهلالخ نم متي يتلا طئاسولا ددعت وأ ةلق ىلإ هدرم توافت
 .3)هلك كلذ ىلع يكاكسلا هبن دقو «ةيانكلا يف ديعبلا دوصقملا

 .49 ص ءنايبلا ملع (1)

 .374 ص ؛حاضيإلا (2)
 .403 ص ؛مولعلا حاتفم (3)
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 يف فوصوملا ركذب حيرصتلا كرتي ثيحب ءاضيرعت تيمس ةيضرع تناك اذإ ةيانكلاف
 يذؤملا سيل يأ ؛هديو هناسل نم نوملسملا ملس نم ململا :انلوقك ؛ةبسنلاو ةفصلا ةيانك

 ء؟ :ةرقبلا] 4 <22... بيقلاب توني نيدلا 22 نيَقصْلَل ىده ... » : ىلاعت هلوقو ءاملسم
 هباحصاو مهلك يبنلا ةرضح نع ةبيغلا عم نونمؤي يأ ؛ةبيغلاب بيغلا رف اذإ 417[

 . مهنع هللا يضر

 ؛«ازاجم نوكي دق ةيانك نوكي امك ضيرعتلاو» :لات عضوم ىف يئيوزقلا لاقو

 امهتدرأ نإو «هعم اناسنإ ديرت لب ءبطاخملا ديرت ال تنأو ؛فرعتسف يئتيذآ» : كلوقك

 هنأل ؟ينيوزقلا بيطخلا بلتلا ديسلا ديمحلا دبع ميهاربإ ذخاؤيو .(2)«ةيانك ناك اعيمج
 ليبس ىلع يتأي وهو .ظفللاب هل قلعت الف ؛نئارقلا ةنوعمب قايسلا ةراشإ نم مهفي»

 تناك امبرو .2376. . .زاجملا ليبس ىلع ىتأي امك «ةيانكلا ليبس ىلع ىتايو «ةقيقحلا

 مهفي هنم دوصقملا نأ نوكل ؛ةيانكلا نيبو هنيب ةيرهوجلا قورفلا ىدحإ ضومغلا ةدش

 .هب حيرصتلا سيلو «هيلع لدي ام ركذب

 نم هتابثإ يف غلبأ ةنيبب ءيشلا ركذ يفو .ةفصلا تابثإ ديكأت يف ةيانكلا ةغالب رهظتو
 كل مدقت اهنأ ةيانكلا ضارغأ نمو» :يديعصلا لاعتملا دبع لاقو .240ةنيب الب هاوعد

 امع اهب ررتحي هنأو ءسوسحملا ةروص يف لوقعملا رربت اهنأو ءاهليلدب ةبوحصم ةقيقحلا
 . 0)«اهضارغأ نم اذه ريغ ىلإ «هب ريبعتلا قيلي ال

 ريبعتلا نم ةوسجرملا ةياغلا غولب نكمأ املك ققحتت يئانكلا ريبعتلا ةغالب نإف كلذبو

 . سوفنلا يف عفو اهل ناكو «نيقلتملا يف ترئثآو «ةياغلا كلت تددحن املكو ءاهب

 نع كلذ هنثي ملو .ءحاتفملا باتك نم ةيانكلا باب حرش ينيوزقلا بيطخلا لواح
 اهب ناعتسا ءرظنلا تاهجوو ءارآلا نم ريثكل اًئيعم هرابتعاب «ةغالبلا خيرات ىلإ ةدرعلا

 يف يكاكسلا ىطخ مسرت نإو وهو .يكاكسلا لاوقأ نم اسبتلم ناك ام حاضي] يف اهلك

 وهو ؛ةساردلا نم مهم بناج يف درفتي نأ لواح هنأ الإ ءاهل هميسقتو ةيانكلل هفيرعت
 هتسارد يف دزي مل» هنأب ءاعدالا نإف كلذبو ءاهيلع قيلعتلاو دهاوشلاو ةلثمالا نم راثكإلا

 . «فرصتب» 375 4 .حاضيإلا عجارو )1(

 .376 ص . حاضيإلا )22(

 .204 ص «ةينايب تاحلطصم (3)

 .ةفرصتب» 377 .376 ص ءحاضيإلا (4)

 .151 3 حاضيإلا ةيغب (5)
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 حيحص ريغ (1)!ليجستلاو ركذلا قحتسي ديدج مدقي ملو ١ يكاكسلا هلاف امع ةيانكلل

 نيبو هنيب ام قرف كردي زكرملا هليلحنو قيقرلا يبدالا هبولسأ ربدتي نمو .قالطإلا ىلع
 .فاج يقطنم بولسأ نيب جزملا يف ةداع عقي يذلا لوحتلا ىلع فقي لب .يكاكسلا

 . سلس يبدأ رخآآو

 ت) يبيطلا نيدلا فرشب روهشملا ءهدمحم نب هللا دبع نب نيسحلا مامإلا لوانت ©

 .يكاكسلاب ابجعم ودبي ام ىلع ناكو .«نايبلا يف نايبتلا» هباتك يف ةيانكلا (ه 3

 نم ؛نيرخأتملا ءاملعلا دنع يبرعلا نايبلا رداصم مهأ ىلع ادمتعم ؛هليبس ىلع اجهان

 كلتل اصيخلت نوكي نأ ودعي ال هباتكف ؛اهريغو رئاسلا لثماو .حاضيإلاو ءحابصملا لئم

 نكي مل هنأ ىلع لدت يتلا تاضارتعالاو تادايزلاو تافاضإلا ضعب نم ولخي ال بتكلا

 ةعيبط باتكلا ققحم طومر نيسح راتسلا دبع فشكيو .ءاملعلا كئلوال اذاقنم ادبع

 يف ديدش باضتقا عم يكاكلا مالكل اصخلم هحملن ىتح» :الئاق يكاكسلاب هرئأت

 راجملا يف هيأرك هئارآ ضعب يف هديؤي ناك امك ءاريسع ىنعملا مهف لعجي عضاوملا ضعي

 ادبع نكي ملف هلك اذه عمو «ينيوزقلا بيطخلا تاضارتعا ضضعب هنع معفديو ؛يلقعلا

 كلذبو .62)«. . .باتكلا يف هتيصخش امهب تبثأ ةبيط تاحمل هل تناك لب ءديلقتلل

 ةلمج وأ اهصخل يتلا لئاسملا رابتعاب يئانكلا ريبعتلا خيراتب هفلؤم ةلص حضت
 .هريغ ىلع اهب ضرتعا يتلا تاضارتعالا

 هيواسي ام ىلإ ءيشلاب حيرصتلا كرت وهو» :هلوقب ةيانكلا فيرعتب يبيطلا مامإلا أدب
 ليوط يأ ؛داجنلا ليوط نالف :لاقيامك ؛؟مرزلملا ىلإ هنم لقحيل ءموزللا يف

 لدت ام قفاوتل ءيشلاب حيرصتلا مدع ىلع ساسالا يف دمتعت ةيائكلا ةينبف ؛23)«ةماقلا

 لقتنيل «موزللا يف ءيشلا يواسي ام ىلإ مث ءرتسلا وهو ءيوغللا حالطصالا يف هيلع
 . هيلع قلعي نأ نود دحلا حيضوتل دحاو لاثم برضب ىفتكا دقو .موزلملا ىلإ هنم

 ىنكلا لثم حيرصتلا هجو ءافخإ نم اهنأو ةغللا يف ةيانكلا ىنعم نايبت ىلإ لقتنا مث

 يذلا يكبسلا نيدلا ءاهب هيف هفلاخي يأر وهو .(ملعلاب حيرصتلا ءافخإ اهيف يتلا

 ةينكلا نال ؟رظن هيفو «ةيانك اهنأب اوحرص مالعالا عاونأ دحأ يه يتلا ىنكلا» :لوقي

 .37 ص «يئانكلا بولسالا (1)

 .101 ص ؛قيقحتلا ةمدقم «نايبلا يف نايبتلا (2)

 .406 ص ؛.قبالا ردصملا (3)

 . 406 ص «قباسلا ردصملا (4)
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 مام

 نيملعلا ديز ةلالدو ؛هللا دبع يبأ ةلالد نيب قرف الف ءهامسم يف حيرص مّلعلاو ءمّلع

 ينعي الو «ةيفخ ةيانكلا ةلالد نأ نيح يف ؛ةحيرص ةينكلا ةلالد نإف اذهبو .6!!2 هيلع

 .نيتلئامتم نيتلالد تاذ امهنأ ىرخألا نم امهادحإ قاقتشا

 هنم بلطي ام يه :ةقلطملاو «ةقلطم ريغ وأ ؛ةقلطم» ىلإ مسقنت يبيطلا دنع ةيانكلاو

 هصاصتخا ببسب ديز نع ةيانك «فايضم كلوف وحن دحاو ىنعمب يهو .فوصوملا سفن
 هب ىنعتو «رافظالا ضيرع «ةماقلا يوتسم ١ يح :كلوقك ؛ةعومجم ناعمب وأ «هب

 اهب بولطملا» ةيانكلا وأ .فوصوملا نع ةيانكلا حلطصم لدبأ هنأ مولعمو .(2«ناسنإلا

 .ةقلطم ريغ وأ ؛ةقلطم حلطصمب 23)ينيوزقلل حاضيإلا يف امك «ةبسن الو ةفص ريغ
 ةلالدل ارابتعا رخآ لامعتسا يأ ىلع - دييقتلا فالخب وهو - قالطإلا لضف هلعلو

 ناكأ ءاوسو «ةديدع تافص وأ ةفصب فصتا ءاوس ؛فوصوملا ىلع عونلا اذه يف ةيانكلا

 . اديعب وأ اًبيرق دوصقملا ىنعملا

 .هعابتأ ضعبو يكاكسلل راجم ريغ ماسقألا ريثكت نع هنهذ فرص يبيطلا نوكي دقو

 .ناعم ةعومجم وأ ادحاو ىنعم نوكي دق مقلا اذه نإ لاقف

 .يلجتلاو ءافخلا يلماعب ةديقم اهنأ ىلإ كلذك اهتيمت ببس عجريف ةقلطملا ريغ امأو

 ىلإ اهيف لضفلا دوعي ةركف يهو «.ضيرعستو ءاميإو حيولتو زمر ىلإ اهتوافتل ارظن
 ةيانكو «ةفصلا ةيانك ىلإ ةيانكلا ميسقت نع لدع ىيبيطلا نأ تفاللا نمو . 4 يكاكسلا

 ىلإ اهتوافت يف يكاكسلا يأرب ذدخالا الضفم ءهب اتفرع نيذللا نيحلطصملا داريإو «ةبسنلا

 اًرمر يمس زمرلاف ؛ةدح ىلع عون لك حرشب كلذ ىلع بقع دفو .افنآ ةروكذملا اهعاونأ

 نم بولطملا ىلإ هيف لقتني نأ ىنعمب ؛ءافخلا عم برق نم بولطملا ىلإ ةراشإلا فطلل
 هتلثمأ نمو «نيباحتملا نيب نسحتسي دقو ؛موزللا فعض انه ءافخلاب داريو ءدحاو مرال

 :ريهر لوف
 ()اهيفختو اهيناعم بولقلا يردت ٌةددرم تالاسر نويعللو

 .251 «4 صيخلتلا حررش نمض ؛.حارفألا سررع (1)

 .406 ص «نايبلا يف نايبتلا (2)

 .366 ص . حاضيولا )0

 كل رسحي ثيدحلا راسمو ءةراشإو ءامياو زمرو حيولتو ضيرعت ىلإ ترافتت ةيانكلا نإ مث» : يكاكسلا لاف (4)

 .403 ص  مولعلا حاتفم ةكلذ نع ماثللا

 .باطخلا -و ؛«لمري ام :ةلاسرلاو ؛هناويدب هيلع رثعأ مل (5)
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 :رخآلا لوقو
 رئاوفلا نوفجل اي انيلإ نرشأ  انعادوةدفغ انقفاوت ولو

 (!)رئامضلا ليخد نع يبنب ظحللا نم ادهاش رصخأ ناك اًئيش رأ ملف

 نوكيف «ةفصلا سفن اهيف بولطملا نأ رابتعاب ةزمارلا ةلالدلل اًحاضيإ يبيطلا ديزيو

 3و لوسرلا لوق هلاثمو .فوصوملا ةاعارم هب دصقي ذئدنع زمرلا يف هيلإ راشملا ءافخخإلا
 هوفتلا نسحي ال ظفللا نم رارتحالا وأ .قمحلا نع ةيانك .هافقلا ضيرعل كنإ» : يدعل

 دقو ... » :ىلاعت لاق ؛سمللاو «نايشغلاو ؛ءاضفإلا :اهنم يتلا عامسجلا ظافلاك .هب

 «29<4 ...اهائمت اًمنَف ... » :ىلاعت هلوقو ء[ءاسنلا] 4422 ... ضب ىلإ مكْسْعَب ئضفأ
 :سيقلا ئرما لوقو ؛[ءاسنلا] 4432 ...ءامنلا متسمال وأ ... 8 : ىلاعت هلوقو ء[فارعالا]

 لالذإ يأ ةبعص تلذف تضرو انمالك قرو ىنسحلا ىلإ انرصف

 ىلإ ثفرلا مايصلا ليل مكن لحأ8» :ىلاعت هلوقك ؛ةفصلا ناجهتسا اًضيأ كلذ ضارغأ نمو
 :ءاسنفلا لوقك ؛فوصوملا نأش ءالعإو حدم وأ «[ةرقبلا] « 4209 . .. مكئاسن

 ادرمأ هتريشسع داس دامعلا عيفر داجنلا ليوط

 :سيقلا ئرما لوقو

 (2)لضفت نع قطتنت مل ىحضلا موؤن اهشارف قوف كسملا تيتف يحضتو
 يبيطلا باتكي تدرو يتلا ةلكاشلا ىلع زمرلل ةملظملا بناوجلا ةنابإ نأ ظحالملا نمو

 يف زمرلا ىلع ءاكتالا ةبلغ كلذ نم ؛نييغالبلا ةيقب بتكك يف ليثم نع اهل رشعن امّل
 ىلع عمتجملا اهضرفي يتلا ةيفالخألا ةبافرلا هيلإ عفدت دقو «نيباحتملا نيب يراجلا لزغلا
 نيباحتملا دهت كلذلو ءهابأبو هاضري ال ام ىلإ امهتقالع يدؤت ال ىتح ءاعم لجرلاو ةأرملا

 .امهرس عاني نأ دعب احضتفيو امهرمأ فشكتني ال ىتح ءزمرلاب ةبانكلا ىلإ نوعزني
 روعش شدخ نود دوصقملا ىنعملا لاصيإ يف اًقئال ابولسأ زمرلاب ةيانكلا نوكت دقو

 ال امب حيرصتلا نم عجنأ اًبولسأ ةزمارلا ةلالدلا نوكت دق امك ءههصخشل سم وأ عمتسملا

 «ةأرملاب لجرلا ةقالع يف ميركلا نآرقلا اهركذ يتلا لاوحالا لثم ءهب ظفلتلا نسحي

 نأ هناحبس هللا ديري يتلا ةيماسلا ةيقلخلا ةعزنلا ىلع ًاليلد اهنع ةيانكلا تربتعا ثيحب

 نع ًالضفو .ةليضفلا لوزتو ةليذرلا عيشت ال ىتح مهرئامضو سانلا سوفن يف اهسرغي

 انه لاقي ءرصغخألا :رصخأ .هرظن رسكنا :فرطلا رتف :رتاوفلا .407 .406 ص .نايبلا يف نايبشلا (1)
 .زجوأ هرصقأو كاذ نم رصأ
 .408 7 ص ء.نايلا يف نايبتلا )2(
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 دقو .بتارملا ىلعا ىلإ هب ومسلاو ؛حودمملا نأش عفر نم عونلا اذه يف هدجت ام كلذ

 ةدئافو «يئانكلا بولسالا ةغالب نم (ءزج ركذلا ةفلاسلا تاياغلا رابتعا ديفملا نوكي

 . حيرصتلا ىلع هلضفو ء«هب ريبعتلا

 دهشتسا يتلا كلت نم اهبلغأ يبيطلا اهقاس يتلا دهاوشلاو ةلئمالا نأ حضاولا نمو

 .ءاسنخلا تيبو 2217سيقلا ئرما يتيبو ؛ميركلا نآرقلا تايآ لثم ؛هلبق نويغالبلا اهب

 نم بولطملا ىلإ هب راشي يذلا حيولتلا نع زمرلاب ةيانكلا يف هئيدح فلتخي ال دقو
 :يضرلا لوق هتلثمأ نمو ؛مراول ةدعب يأ ؛ءافخخ عم دعب

 (2يناري وهو نادرألاب حولي هفلخ ترداب بكرلاب سبتلمو

 :ةمره نبا لوقو

 لجالا ةبيرق الإ عانبأ الو لاصفلاب ذوملا عتمأ ال

 اهتيب اوالما لاقف ءاهتيب يف رأفلا ةّلق ةدابع نب دعس دلو ضعب يكتشت ةأرما لوقو
 . (3)ًمحلو اًئمسو ؟زبخ

 لمملا ليصفتلا ىلع ادمتعم .عونلا اذه يف دعبلا ليوأت يف يكاكلا يببطلا عبات دفو

 : ةيلاتلا ةلكاشلا ىلع ةجيتلا ىلإ ةمدقملا نم لاقتنالا ةرثكو «فلكتلا هيلع بلغي يذلا

 :ناسح- لاقو»

 (4)لبقملا داوسلا نع نولأسي ال 2 مهبالك رهت ام ىنح نوشغي

 3 هرئالا لثما» يف ريثألا نبا هب دهشتسا .تيبلا. . .انمالك قرو نسحلا ىلإ انرصف :سيفلا ئرما لوقف (1)
 «رعشلا دقن يف ةمادق هب دهشتسا .تيبلا . . .اهشارف قوف كسملا تيتف يحضتو :يلاوملا تيبلا يف هلوقو .9

 هيلإ ةراشإ ةمثف ءاسنخلا تيب امأو ءءاملعلا ةيقب هيف هعباتو :156 ص .يىفطصم لامك قيقحتب رعشلا دقن عجار
 .365 ص «حاضيإلاو 402 ص « مولعلا حاتفم يف

 .434 :2 يضرلا فيرشلا ناويدب تيبلاو .بوكرو «بكرأ (ج) وف امف ةرشعلا ,نويكارلا :بكرلا (2)
 .410 :409 .408 ص «نايبلا يف نايل (3)

 ةافولا ةئيطحلا ترضع املر» :76ص (9بتاكلاو رعاشلا مالك دقن يف بلاطلا ةبافك» يف ريثألا نبا لاق (4)

 :لوقي ثيح سانلا حدمأ مهاخأ نأ راصنالا اوغلبأ :لاق

 «لبخخلا داولا نع نولاب ال مهبالك رهت ام ىتح نوشغي

 .309 ص ؛تباث نب ناح ناويدب وهو
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 يهو ؛هرجو رثإ هوجو هتدهاشم ىلع هنبجو ؛هنبج ىلع لدي ريرهلا كرت نإف
 ليمكت امإ «نولأسي» ال هلوقو «نيفايضم مهنوكب يهو .نافيضلا ددرت ةرثكب ةرعشم
 ديزم ةدارإ نع ةرابع نوكيف ميمت وأ .مهشاج ةدشو مهتعاجش نع ةيانك نوكيف

 عدبملا نهذ يف ميقتست اهلعجي ام لقعلا يف سبل مزاوللا ةرثك نأ مولعمو .2!!:مهتواخس
 .«ىرخالا دعب ةدحاولا دئاوفلا هيف ىلاوتت يذلا بيترتلا اذه ىلع ءاوسلا ىلع ىقلتملا وأ

 .قطنملا ريثات نم لئدعب هلعلو

 ةرق ةجيتن ءءافخ اهب سيلو ءاّبيرق اهب بولطملا نوكي ةيانك وهف :(2)ءامبإلا امأو
 صيصختل وأ ,فوصوملاب ةفصلا صيمختل امإ وهو .هنع ىنكمللا روهظو موزللا

 . ةفصلاب فوصوملا
 :رعاشلا لوق لوألا ةلثمأ نمو

 هماظن ديمعلا نبا يعاسم دقع ءديجل مودي نأ وعدي دجملاو

 :ساون يبأ لوقو
 ريصي ثيح دوجلا ريصي نكلو هنود لح الو دوج هزاج امف

 :ةفعلاب ةأرما فصي ىرفنشلا لوفو

 تلح ةمالملاب تويب اماذإ اهنيب موللا نم ةاجنمب تيبي

 : يناثلا ةلثمأ نمو

 دوعلا يف ءاملا يرجي كنانب نمو ةفرشم ضرالا يحضن كهجو رون نم
 (3)هوجلا ةروص اهنم كنيمي لبال ةروصم دوج نم كنيي تحضأ

 ىلع هريغ نع تزيم ءهنم ةروصم هنيمب لعجف هدوحلا ةفصب حودمملا صيصخت دارأ

 :اهلوق ةقيرط

 .«هندعمو دوجلا عبنم اهلعج ثيح هيف غلاب مث رابدإو لابقإ يه امنإف»
 نأب» متيو «ثلافلا مسقلا وهو «ةبسنلا ةيانكب فرعي ام وه عونلا اذه نأ مولعمو

 نم ضرغلاو .(4):اهب فوصوملل اهتابثإ نع ةيانكلا ءىشل اهتابثإب دصقيو ةفصلاب حرصي
 :مجعالا دايز لوقف .؛تافصلا ركذب حيرصتلا مدع وه اهب ةيانكلا

 .409 ص «.ناببلا يف نايبتلا (1)

 .اهدعب امو 410 ص :قباسللا رنصملا (2)

 . ةنانب هتدحاو .ميباصألا فارطأ :نانبلا (3)

 .158 :3 حاضيإلا ةيغب (4)
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 جرشحلا نبا ىلع تيرض ةبق يف ىدنلاو ةءورملاو ةحامسلا نإ»

 اهيبنت ةبق يف اهعمج جرشحلا نبال تافصلا هذه تابثإب حرصي ال نأ دارأ نيح هنإف

 ايندلا يف بابق يوذ دوجول هيلع ةيورضم اهلعجو ءةبق وذ اهلحم نأ ىلع كلذب
 . (1)«ةيانكلا قيرطب هل ةروكأملا تافصلا تابثإ دافاف ءنيربثك

 ام بسحب اهعاونأ توافت ىلع هيف دمتعا ةيانكلل يبيطلا ميسقت نأ حضتي كلذبو
 «ةفورعملا ةثالثلا ماسقالا اهنمض لخدأ مث ةيساسأ اهلعجو ؛حاتفملا باتك يف تدرو

 ىراج نإو وهو «نيرخاتملا بتكب تدرو ينلا اهفن يه نوكت دهاوشلاو ةلثمالا داكتو

 رثكأ يبيطلا نأ نم مغرلا ىلعو ؛«ةلثمالا كلت نم راثكإلا يف هفلاخ هنأ الإ يكاكسلا

 ةداشإلاب اهيف همالك متخي هدجن ةبانكلا يف يكاكلا نم ةلثمأ رزغاو اليصفت

 هدرفت عضاوم نم اهليلحتو دهاوشلا كلت نم راثكإلا دعي دقو .(2): . . . يكاكسلاب
 .هتافاضإو

 بناج ىلإ هب راشملا مالكلا وهو» :هلوقب هفرع دقو :ىضيرعتلا تايانكلا عاونأ نمو

 لاقيو «بولطملا نع جوعتلا نم هيف امل اضيرعت يمسو ءرخآ بناج ضرغلا نأ ماهيإو

 نع ءيشلاب ةيروتلا وهو «مالكلا يف ضيراعملا هنمو .هبناجب يأ ؛هجو صضرعب هيلإ رظن
 نولمجي نوسرانلاو .(37«بذكلا نع ةحودنل ضيراعملا يف نإ» :لثملا يفو «ئشلا

 نم مهفي رخآ ىنعم ىلإ هب راشيو «مالكلا قلطي نأ وه ضيرعتلا» :مهلوق يف هانعم
 - امهدحأ لمحت ةلص دوصقملا ىنعملاو روكذملا ىنعملا نيب نوكي نأ دب الو .2476قايسلا

 قايس نم ةلصلا كلت رهظتو .دوصقملا وهو «روكذملا ريغ رخآلا بلطتي - روكذملا وهو

 دصق ريغ نم قايسلا ىنعم ظفللا نم مهفي نأ» :يه ضيرعتلا ةقيقح نال ؛تارابعلا

 ةغايصلا وه يضيرعتلا ىوتسملا لامعتسا ساسسأ نأ يأ ؛ًالصأ هيف ظفللا لامعتسا

 يف يتأي ال هنإف كلذك ماد امو , 606. . .قايسلا ىلإ (ثودرم اهرواجت نوكي مث .ةيقيقحلا

 .اعم بكرملاو درفملا يف ىتأت يتلا ةيانكلا فالخب .قالطإلا ىلع درفملا ظفللا

 .372 :371 ص «محاضيإلا (1)

 .81 ص «قيقحتلا ةمدقم «نايبلا يف نايبتلا (2)

 .415 ص «نايبلا يف نايبتلا (3)
 .153 ص ء.نايبلا ملع ؛2 ديدجلا اهبوث يف ةيبرعلا ةغالبلا .نيمآ خيش يركب (4)

 .194 ص ءىرخأ ةءارق ةييرعلا ةغالبلا تايبدأ (5)
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 :اهبطخي نمل بطاخلا لوقي امك ؛هتفطالمو فوصرملا بناج ءالعإ :(!!هضارغا نمو

 مكِيلَع حاج الو :هلوقب المع ؛ةحلاص ةأرما يل رسيب نأ هللا ىسعو .ةحلاص ةليمجل كنإ
 لوق لثم ؟؛بطاخملا ماظعتسال نوكي دقو «[ةرقبلا] « 4722 ... ءاسنلا ةبطخ نم هب متضرع اميف

 يبيطلا هيلع صن ام كلذو .ميركلا كهجو ىلإ رظنالو «.كيلع ملسال كنتنج :جاتحملا

 يذلا ماقملا اهددحي تاياغ هضارغأ يف ىدعتي هنأ حجرن انك نإو «صضضيرعتلا ضارغأ نم

 . هيف مدختسي

 يآ نم يرشخمزلا اهطبنتسا يتلا تايانكلا نم عون ىلإ رظنلا يبسيطلا مامإلا هجويو
 ذخأتف .هرهاظلا فالخ ىلع اهانعم ةلمج ىلإ دمعت نأ يه» :اهتصالخو ؛ميركلا نآرقلا

 يف لوقت امك ؛!كدوصقم نع اهب ربعتف ءزاجملاو ةقيقحلاب اهتادرفم ريغ نم اهنم ةصالخلا
 ءاوتسالا نإف كلملا نع ةيانك هنإ .[هط] 4422 ئوتسا شرعلا ىلع نمحرلا» :ىلاعت هلوق

 دقو ؛ءاميإلا نم عون وهو 022):هنع ةيانك هولعجف كلملا عم الإ لصحيال ريرلا ىلع
 فاشكلا هريسفت نم عضاوملا ضعب يف يرشخمزلا هامسأ ام وه عونلا اذه نأ انل نيبت

 ليوأتلا يدؤي نأ ةفاخم يرشخمزلا يبيطلا مامإلا قفاوي الو .2306ةيانك عقو امع راجملاب»
 هلوق نم دارملاب ًالثم كلذل برضيو «ةينطابلا لاوقأ يف نأشلا وه امك ءتاهبشلا ىلإ

 لعف روصت ريغ نم ةمدخلا يف قارغتسالا .[هط] 44222 ... كيلعن علخاف ... » :ىلاعت

 اذه يف يقيقحلا ىنعملا ةدارإ وه يرشخمزلا ريسفت هدرل يبيطلا اعد يذلاو .(4):هعلخو

 .اهيف صضراعلل هتدارإ زاوج رذعتي يذلا تايانكلا نم عونلا

 لاقتنالا نال ؟حيرصستلا نم ىرقأ اهنأ ةنابإب ةيانكلا نع هثيدح يبيطلا مامإلا متخيو

 «ةنيبلاب ءيشلا ءاعدا نذإ اهيفف ؛موزلملا نيبو هنيب ةاواسملا طرشب متي مراللا نم اهيف

 ,ةقيقحلا ةدارإ يفانُث ال ةيانكلا نأ ذإ ؛راجملا نيبو اهنيب قرفو «هنع ىنكملا لاح ريوصتو
 يذلا قاطنلا نع جرخي مل يبيطلا نأ رمألا ةلمجو .كلذ يفاني زاجملا نأ نيح يف

 هقالطإك ؛رومألا ضعب ىف درفتلا ادهاج لواح دقو «ةيانكلل هعابتأو يكاكسلا همسر

 اهعضو امك ةيانكلا عاونأ يف توافتلا ةركفب هدادتعاو ««ةقلطملا ريغو ةقلطمل» حلطصم

 .عئاشلا ميسقتلا لدب ةيانكلا ميسقت يف ةيساسأ اهرابتعاو «يكاكسلا

 .اهدعب امو 416 ص «نايبلا ىف نايبتلا ()

 .418 ص .نبالا ردصملا (2)
 .182 .1 فاثكلا (3)

 .418 ص ءنايبلا يف نايبتلا (4)
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 دنع اهتاليثم قوفي لكشب دهاوشلاو ةلثمألا نم راثكإلا يف اضيأ هتافاضإ ودبتو
 مهنم ركذلاب صخنو ةغالبلا ءاملع ىلع هتاضارتعا ضعب ىف اًمفياو ؛ يكاكسلا

 . يرشخمزلا
 دجو يذلا رصعلا ةعيبطل ادانتسا يغالبلا اذه دوهج ميوقت متي نأ فاصنإلا نمو

 اذ ناك لب «لوالا هنف ةغالبلا نكت مل لجرلا نال» ؛لكك نايبلا ملعب هتلصل اًمضيأو «هيف

 عم ريثك هباشتي يغالبلا هثاريمو بناوحلا ةددعتم ةفرعم بحاصو موعطلا عونتم يفاقث داز

 ىعس دقو ؛ةيانكلا بناوج عيمج ةسارد يفوتسي نأ نذإ هبسحو .(!1)«هيقباس ثاريم

 . هتالالدتساو قطاملا ةعنص هبولسأ ىلع ودبت تناك نإو .«كلذ ىلإ دهاج

 نرقلا ذنم انحبصأ اننأب فارتعالا انيلع ضرغتف هرصع ءوض يف هدهج ميوقت امأو
 صيخلتلا ةغالبلا يف هزيمي ام مهأ رصع وهو ءدومجلاو ديقعتلا رصع يف يرجهلا عباسلا

 ينغت وأ (روكذم اًمفن ةغالبلا عفنت ةيقيقح ىودج ريغ يف ةلاطإلا مث ءراغلإلا لح ىلإ
 لعلو ؛يبيطلا باتك يف ةيانكلا باب اهنم ولخي ال رهاظم يهو .«2)«ادومحم ءانغ اهيف
 ام وهو ؛مامألا ىلإ يغالبلا هثحب يف مدقتي ال نأ ىلإ هتعفد يتلا يه رصعلا ةعسيبط

 رصعلا ةعيبط نإف هرامضم يف ةعساو تاوطخ طخي مل ناك اذإو» .نيثحابلا ضعب هدكؤي

 ىلإ هلعجت تناك  يبيطلاك يغالب ثدحم رسفم ملاع ىلإ ةبسنلاب هيف شاع يذلا
 ال ىئانكلا بولسالا ثحب يف همه نأ ادب كلذلو ؛(3)«ديدجتلا ىلإ هنم برقأ ةظفاحملا

 ْ .راكتباو ديدجت نع منت ةسارد هتسارد سيلو «هبناوج لكب ماملإلا ىدعتي
 نمضتملا زارطلا» هباتك يف ةيانكلل (ه 749 ت) يرلعلا ةزمح نب ىيحي مامإلا صرع

 لاوقأ ةساردو مهفت ىلع ةبصنم هتيانع تناكو .«راجعإلا قئاقح مولعو ةغالبلا رارسأل
 ءراجملا عاونأ ةيقب وأ ءضيرعتلا نيبو اهنيب قرفلاو «ةيانكلل مهفيرعتب لصتي اميف ءاملعلا

 ميركلا نآرقلا نم اهل لاثمالا برض عم اهب ريبعتلا ةيزمو ءاهتغالب رسو اهماسقأ نايبو
 نم راعشألا هحمضت امو ههجو هللا مرك يلع مامإلا مالكو .فيرشلا يوبنلا ثيدحلاو
 يتلا - ةيبدألا ةقيرطلا نيب جزم هنأ ليلحتلا يف هجهنم نم ودبيو . تايانكلا فيطل

 نيل يف اهقفدتو ةرابعلا ةغايص يف ةلوهسلا ىلعو ينفلا ليلحتلاو قوذلا ىلع دمتعت
 ةزكلا تارابعلاو «تازارتحالا نم ريثكتلا ىلإ عزنت يتلا ةقطانملا ةقيرط نيبو - بايسناو

 . تقولا سفن يف درفتلاو لادتعالا نم اًقيرط كلسي نأ ديري هنأكو .ةفاحلا

 .176 ص «؛قيقحتلا ةمدقم «نايبلا يف نايبتلا (1)

 .367 ص «خيراتو روطت ةغالبلا (2)

 .100 ص ءقيقحتلا ةمدقم «نايبلا يف نايبتلا (3)
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 ناكرأ نم اًنكرو «ةغالبلا ةيدوأ نم اًيداو ةيانكلا هرابتعا :وه يولعلا هب أدب ام لوأو

 ببسب «قرفلا نم ريثكل للزلا لصح كلذ لجا نمو «ضومغو ةفدب صتخنتو .راجملا

 لهآ نم فئاوطلو ؛ هعيشو ليوأتلا حبق نم هب اوتأ اميف ةينطابلل صرع امك تااليوأتلا

 انقيأ اذإف ءزاجملا بعش نم ةبعش ربتعتو ١ ةغالبلاب طبترت يهف ؛!)تالالضلاو عدبلا

 نم غلبأ موهفملا اذهب ةيانكلا رابتعا ىلإ كلذ ىدأ ةقيقحلا نم غلبأ راجملا نأ اًفلم

 نم دب الو «ةينكلا ىلإ اهئانثأ يف (ريشم :220ةخللا يف اهانعم يولعلا نيب مث .حيرصتلا

 دشنأو :هريغ هب ديريو ناسنإلا هب ملكتي ام ىلع ةلوقم» يهف كلذلو ءامهعمجت ةلص نأ

 :داير يبآل يرهوجلا

 حراصاو اهب اًنابحا برعأو اهريغب رولق نع ونكأل ينإو
 تينك : لاقي .رتسلا نم اهفاقتشاو « ىنكلا ةدحاو :اهئاف يف رسكلاو مضلاب ةينكلاو

 ىنعم رتسي هنأل ؛مالكلا نم عونلا اذه ىلع مسالا اذه يرجأ امئإو «هترتس اذإ ؛ءيشلا

 اديدج ربتعي ام اذه يف نأ نظن الو .306©2. . .ةيانك تيمس مرج الف ءهريغ رهظيو

 .«4!هنومضمو هاوحف ىلع ةلاد تاراشإو ءهنم ءىش «رئاسلا لثملا» باتك يف ذإ ؛اًميرطو

 (5)يناجرجلا رهاقملا دبع فيرعتب اًيداب نايبلا ءاملع حالطصا يف اهانعم دروي هنإ مث

 : هن الث بابسال هءايإ اذار

 ناك امل ةلئامم تسيل ةيانكلا نال ؛أطخ وهف هلثم دارأ نإ «هيلاتب يتأيو» هلوق :اهلوأ

 . . .ةيانكلاب كرت يذلا ظفللا نم

 وأ ةقيقحلا ةهج ىلع نوكي نأ نم ولخي ال ءاميإلا نإف :4هب ئمويف» هلوف :اهيناثو
 دحأ ىلإ ةراشإ ءاميزلا يف سيلو «هانركذ ام نذإ لمتحي ءاميإلاف ؛زراجملا ةهج ىلع

 . ةيانكلا دحب الخم هيف ليصفت ال اًمالك ناك الإو ءامهدحأ نايب نم دب الف ,.نيهجولا

 .83ص «ةيمالسإلا ةغلفلا خبرات «نابروك ىرنه - ةينطابلا صوصخب عجارو ,364 .1 .رارطلا (1)

 «هوئكيو هينكي هانك لاقي «ءايو واو اهمالو ءةنسح ةينكت هتينكو ينكي ىنك ردصم ةيانكلا : يولعلا لاق (2)

 .365 .1 رارطلا «. .نالف مأب ىنكت ةنالفر هللا دبع يبأب ينكي نالفو ؛مالاب وأ بالاب ةينكلاو

 .366 «1 رارطلا (3)

 .50 ؛3 رئالا لثلا (4)

 .366 :1 حابصملاو ؛52 ص ءزاجعالا لئالد يف هفيرعت عجار (5)
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 ظفللا انكرت هيفف ؛دسالا تيار :انلوقك ؛ةراعتسالاب ىفقتي دحلا كلذ نأ :اهئلاثو

 ىلع ةلالد فيرعتلا يف سيلف «هيلإ هب انأموأو ؛هيلاتب انيتأو ء؛ةعاجشلل عوضوملا
 , 21)ةيانكلا صاصتخا

 طبضلاو ةفدلا ىلإ فيرعتلا راقتفا ىلع ةلاد - يولعلا يأار بسحب - ةئالثلا هوجرلاف

 .ىرخأ ةينايب روص هتحن يوضنت ًالباق دحلا لعجي الو ءرارتحالا ليزي يذلا مّكحملا

 ؛ةقدلا ضعب نم اًضيأ ولخي هفيرعت نإف :220حابصملا بحاص يكلاملا جارس نبا امأو

 اهيف كرني ذإ ؛راجملا عاونأ عيمج يف ماع ؟ءيشلاب حيرصنلا كرت» :هلوف نأ كلذ نايبو

 نع هب زرتحي «موزللا يف هيوام ىلإ» :هلوقو :اهلجأ نم ةعوضوملا اهقئاقحب حيرصتلا
 يف هيواسم ىلإ ظفل نع ةبانكلا يف لقتني هنإف ءاتسأ تيأر :كلوف لثم يف ةراعتسالا

 وهو ءاضيأ هيواسم مزلي هنإف «ميرك نالف :انلوق مزلي امك فصولا نإف «هتلالد دوصقم

 يف عاجش نالف :انلوقل الئام سيل هنإف ءدسأ انلوق فالخب ءردقلا دامر ريثك نالف انلوق

 نالف انلوق هيلع لد ام فالخ ىلع لاد هنإف «هتلالد سفن ىف هفلاخي لب «هتلالد دوصقم

 .املثخا هنمو «ةعاجشلا وهو ,هيناعم ضعب يف هكراش امئإو ءعاجش

 يف ةاواسملا وه ؛ةلالدلا يف ةاواسملا ةدئاف نأ ينعي ؛«موزلملا ىلإ هنم لقتيل» : هلوفو

 . موزنملا

 نييغالبلا ناهذا يف الغلغت دقو «ةفسلفلاو قطنملا حور نم يولعلا ليلحت ولخي الو

 دومحم هيلإ بهذي ام وهو ءاهلك ةينايبلا ةلأسملا ىلع اًيلاغ (رهظم امهعانطصا دلع ىتح
 ىلع نايحألا بلغأ يف دمتعت» يتلا :ةصامخخ يولعلا ةسارد نع هلوقب نوخيسش ديسلا

 يفسلفلا دقنلاب اهلوانت مث ءءامدقلا دوهج ىلع علطا دقف «قطنملاو ةفسلفلا
 . يئانكلا ريبعتلا اهيلع موقي يتلا سسالا مهال يخيرات دقن نذإ وهف .6)23 . . . يقطنملا

 نوعنطصي نيذلا ءاملعلا ضعبل اًعذال (دقن هجوي يولعلا نال ؛اًضنانت رمألا ىف نأ ودبيو

 اعلوم ناك» يذلا يكلاملا جارس نبا نأش وه املثم ءطابنتسالاو ليلحتلا يف قطنملا

 ةغالبلاو ةحاصفلا وه نايبلا ملع عوضوم نإف . . .هتارابع هيلع تبلغف ءهتجلاعمو قطنملاب

 رخآلاب امهدحا جزمي نأ يغبني الف ءقطنملا ملع نع لزعمب امهو ءامهبيلاسأ ةفرعمو

 .اهدعب امو 366 ١1 حابصملا مجار (1)

 ةموزلملا ىلإ هنم لقتيل «موزللا يف هبواسي ام ىلإ ءيشلاب حيرصتلا كرت وه» :ةيانكلا دح يف يكلاملا لاف (2)

 .3468 7 1 رارطلا

 3 44 ص ٠ ينانكلا بولسالا 0(
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 اًيدق نيسرادلاو ءاملعلل لغاشلا لغشلا يه ةلأسملا هذه ودبتو .«!!:امهقئاقح فالتخال

 ةيقطنملا تاساردلاب اوَجَر نيذلا ءاملعلا ءالؤهل ماهتالا عباصأ هجوي نم ةمث ذإ ؛اًثيدحو

 ةضهنلا رذعتملا نم حبصأ ىتح ؛نايبلاو فرصلاو وحنلاك ؛ةماع ةيبرعلا مولع لئاسم ىف

 ىلعو «قوذلا ىلع ةسسؤم نايبلا لئاسم نإ مث .ةيقطنملا تاديقعتلا ببسي مولعلا كلتب

 لبقي يولعلا ناك اذإو .ةيعادبإلا صوصنلا يف حبقلاو لامجلا عضاومل ينغلا كاردإلا

 نم هيلع ضرتعي هنإف ؛هريغ ىلع همدقيو يكلاملا جارس نبا فيرعت يف درو ام ضعبب
 :(2نيهجو

 كنإف ءدمالا تيأر :كلوقك ؛ةراعتسالا ىلع اضيأ بحسني هركذ ام نأ :امهلوأ

 يف ةراعتسالل ةفلاخم ةيانكلاو «دسالا ظفل ىلإ عاجشلا ينيقل كلوقب حيرصتلا تكرت

 .ناطلخي الف اهتيهام
 دارأ نإ ؛موزلملا ىلإ هنم لقسشيل موزللا يف هيواسي ام ىلإ» :هلوق نإف :امهيناثو

 نإو «هرْكذ مدع ىلإ انل ةجاح الو ,نهذلا يف حضوأ ريخالا اذه ركذف .لولدملا موزلملاب
 ءامهلولدم يف الإ امهنيب ةكراشم ال هنأل !هيف ةدئاف ال أطخ وهف هريغ رخآ ىنعم هب دارأ

 تازرارتحالا ىلع ينبنت امنإ تاضارتعالا مهأ نأ ودبي اذكهو .هنع ةيانك ناك اذهلو

 ميهافم بعوتستل تارابعلا ةلالد ليوأت ةيناكمإو دحلل مكحملا طبضلا مدع نم ةئشانلا

 . ةيوناث ىرخأ

 ضعب نع هاكح دقو ءريثألا نبال وهف ؛يولعلا هدروأ يذلاو ثلاثلا فيرعتلا امأو
 فصوب يقيقحلا عضولا ريغب ءيشلا ىلع لادلا ظفللا» ةيانكلا نأ وهو ؛(3)نايبلا ءاملع

 عامجلا نإف ؛عامجلاو «سمللا وه هلاق ام لاثم نأ معرو «هنع ينكملاو ةيانكلا نيب عماج

 عامجلا نال ؛عماجلا فصولا امهنيبو ءهنع ةيانك سمللاو «هانعمل يقيقح عوضوم مسا
 : ةثالث هجوأ نم ًالطاب هاربو . (6)4«يزاجمملا عضولاب هيلع ًالاد ناكف «ةدايزو سم

 فصو يف يقيقحلا عضولا ريغ ىلع امغيأ لادلا ظفللا هنأل ؟؛هيبشتلاب دسفي هنأ :اهلوأ

 . فاصوالا نم

 .370 .1 حابصملا (1)

 .369 1 قباسلا ردصملا (2)
 .369 1 رارطلا (3)
 .369 .368 ١1 نباسلا ردصملا (4)
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 ليلد ءردقلا دامر ريثك نالف :انلوقف ؛معماجلا ركذ ىلإ رقتفت ال ةيانكلا نإف :اهيناثو

 اهعضو ةقيقح نع ةيانكلا جرخي كلذ نال ؛عماج ركذ ىلإ جاتحم ريغ وهف .همرك ىلع
 .اهتدئاف لطييو

 .هسفنب ءيشلا ريسفت هيفف ؛ةيانكلا دح يف ينكملاو ةيانكلا ركذ هنأ :اهئلاثو

 دمتعا ةيانكلل لماكتم فيرعت عضو اًنبع لواحت يتلا ءارآلا هذه ةلبرغ نأ نيبلا نمو

 ةطاحإلاب راتمت ةسارد ةيانكلل يولعلا ةساردو» كلذ هنكمأ ام لقعلا ىلع يرلعلا اهيف

 يف ككشي نأ ىلإ هتعد ينلا يه ةيلقعلا ةعزنلا نأكو .(!!«لقعلا ىلع موقتو لومشلاو

 يف موقيل رخآلا اهضعب ىلع ىقبأو ءاهضعب مده لواحف ؛تافيرعت نم هيلإ لصو ام لك
 . يئانكلا نفلل ًالماكتم هاري موهفم ءانبب ةياهنلا

 اهنأ :وهو .220نييلوصالا ضعب نع ريثالا نبا هاكح دقف :عبارلا فيرسعتلا امأو

 :نيرمال دساف وهو « هفالخ ىلعو .ىنعملا ىلع ةلالدلا لمتحي يذلا ظفللا

 ىلع لاد امهنم دحاو لكف ؛قفشو ءرق لثم يظفللا كرتشملاب لطبي هنأ :امهلوأ

 . هفالخخ ىلعو ىنعملا

 يقيقحلا عضولا ىلع لاد ءرحبو دسأ :انلوقف ءزاجللو ةقيقحلاب لطيي هنأ :امهيناثو
 لدي ام هيف سيلو ؛ميمعتلا هيلع بلغي فيرعت وهف ءاضيأ يراجملا هلامعتساو «اظفلل

 يهو «ةيبرعلا صئاصخ نم ربتعت ةيوغل ةرهاظ عم لخادتي هنأل ؛ةيانكلا ةةصوصخ ىلع

 راجملاو ةقيقحلاب لطب اذإ وهو «حجرملا ىلع درو لعخادتلا ناك نإو ؛(37يظفللا كرتشملا
 .ىرخالا ةيانكلا ررص ضعب هعم تكرتشا

 .44 ص . ينانكلا بولمالا(!)

 .371 2370 .1 رارطلا (2)

 ىلع ةلالد رثكأف نيفلتخم نيينعم ىلع لادلا دحاولا ظفللا هنأب لوصالا لعأ هدح دقو» :يطويسلا لاق (3)

 نم امإ عقي نأ راوجل .عوقولا نكمم هنأ ىلع نورثكالاف ؟ هيف سانلا فلتخاو ؛ةخللا كلت لسمأ دنع ءاوسلا

 يور امك ءةدسفملل ابس حيرصتلا نوكي ثيحب «عماسلا ىلع ماهبإلا يضرخل دحاو عضاو نم امإو ؛نيعضار
 :لاق ؟اذه نم :راغلا ىلإ امهباهذ تقو 45 يبنلا نع لجر هلأس دقو ,هنع هللا يضر نيدصلا ركب يبأ نع
 نآل ١ةيانكلا عم لخادتي كرشلملا نأ ريخألا لاثلا نم رهاظلاو .369 .1 رهزملا ؟ليبسلا ينيدهي لجر اذه

 . ةرخآلا يهو ليبسلا ءاوس ىلإ يدهي يذلا هللا لوسر هنأ ركب يبأ دصق
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 لادلا ظفللا اهنإ :هلوقب ةيانكلا دح يذلا يزارلا فيرعت ىلع اًضيا ضرتعي يولعلاو
 ىلع لدت اهنأل ؛ةراعتسالاب دفي هنوكل ؛يلصالا هانعم ةظحالم عم دوصقم ىنعم ىلع

 هفيرعت لطبي امك «ةيانكلا تحت يوضنت نأ مزليف ,«يلصالا اهانعم رابتعاب دوصقم ىنعم

 كلذبو ءهتقيقح ىلع لاد وهو الإ ىنعم ىلع لدي زاجم نم ام هنأل ؛زاجملاو ةقيقحلاب
 . (!)ةيانكلا يف راجملا عاونأ لخدت

 ةرهاظ ةيبرعلا صئاصخ ضعبو عيدبلاو نايبلا روص عم ةيانكلا لخادت نأ مولعمو

 .اهيلع هيبنتلاو اهفاشتكا يف يولعلا ىلإ اهيف لضفلا دوعي ال اهب قلعتلا ةديدش ةرراب
 دق توافتلا نأ ىلع صنلاب ةيانكلا دح يف اهيلإ رظنلا هجوي نأ ضرتفملا نم ناكو

 . ىرخأ ةينايب روص ىلإ لوحتف اهيف مقي
 ىنعم ىلع لد ظفل لك اهنأ :وهو ءريثألا نبال وهف :ةيانكلل سماخلا فيرعتلا امأو

 ثرح مكؤان» :ىلاعت هلوق هلاثمو ؛راجملاو ةقيقحلا يبناج ىلع هلمح روجي

 هراجم يف لمعتساو :ةقيقحلاب هانعم ىلع لاد ثرحلا ظفل نإف ؛[ةرقبلا] .« ©22.. .مُكَل

 :ةثالث هجوأ نم دساف وهو «ةيانك ربتعا زاجملاو ةقيقحلا ىلع لد املف ؛عامجلا وهو

 ىنعملا نأ ىلع لدي «زاجملاو ةقيقحلا ىبناج ىلع هلمح روجي ىنعم» هلوق نأ :اهلوأ
 ىلع هلمح روجي ال دحاولا ىنعملا نال ؛اطخ وهو ءراجملاو ةقيقحلا ةهج ىلع دحاو

 نأ املع «ةقيقحلا دضو ةقيقح ريصي هنإف يلاتلابو هيف يفنلاو تابثإلا عامتجال نيتهجلا
 ,نحباو' نقف اهنآ وه عدا انكأ ىتلو .ءراجم رخآلاو ةقيقح امهدحأ نييئعم ةيانكلل

 ةقيقحلا ىلع لدي امك ءدسأ نالف :انلوقف ؛ةراعتسالاب لطب هركذ ام نأ :اهيناثو '
 .ةعاجشلا وهو هزاجم ىلع اضيأ لد .عبسلا وهو

 دب ال يذلا هيبشتلا هيف لخدي «زاجملاو ةقيقحلا نيب عماج فصوب» :هلوف نإف :اهثلاثو

 يف اهلخدي اهيف عماجلا رابتعاف «ةيانكلا فالخب .هبشلا هجو وهو عماج رمأ نم هيف
 نايبلا ءاملع ضعب ىلع باع هنال ؛ريثألا نبا نم يولعلا بجعيو .؛لاحم وهو «هيبشتلا

 يأ - هدع كلذ عمو «هيبشتلا يف ةيانكلا لاخشدإب وه هلطبأو «ةيانكلا يف عماجلا هطارتشا

 ريغ دودحلا عضو نأ لهجي هنأكو ءضقانت وهو ؛يئانكلا رييعتلا سسأ ىدحإ - عماجلا
 .(2هيف عرب دقو ةباتكلا نف

 .371 1 رارطلا (1)
 .373 :372 01 قبالا ردصملا (2)
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 فيرعت اولواح نيذلا ءاملعلا ىلع لماحتلا يف ولغن الأ فاصنإلا نم نوكي دقو

 لدي «بسانتلا» حلطصم لمعتسا هنأ ول لضفن انك يذلا ريثالا نبا ةصاخو «ةيانكلا

 ةروص ىف اهلامعتسا نرتقي يتلا تاحلطصملا ةيبايسنا نم للقي ىتح «عماجلا فصرولا»

 نإف كلذ مغرو . ةيانكلا يه ىرخأ ةروص يف اهلوادت ردنيو «ةراعتسالا وأ هبشتلاك

 عماجلا فصولا طرتشي ريثألا نباف» :هلوقب عماجلا فصولا ةلالد ررب نيسرادلا ضعب

 يقلتملا لعجي ام عماجلا فصولا اذهب دصقي وهر .ةيانكلا يف زاجملاو قحاب

 امهمو .(6)1. . . يئانكلا ريبعتلا يف يوغللا ءادالا لالخ نم ةزمارلا ةلالدلا فشتسي

 مؤالت نم رفوتي نأ بجي اميف ودبت مماجلا فصولا نم ةياغلا نإف ريربتلا عون ناك

 لعافتلا نم جتنت ةيلقع ةلصحم يهو ءديعبلاو بيرقلا ةيانكلا يينعم نيب ماجسناو

 .امهنيب ينهذلا

 ىلع لادلا ظفللا يه» :هلوقب ةيانكلل فيرعت عضو ىلإ ةياهنلا يف يولعلا صلخيو
 فيرعت وهو .220:«حيرصتلا ةهج ىلع ال ءةطساو ريغ نم زاجمو ةقيقح نيفلتخم نيينعم
 روص ةيقب نم ةيانكلا عم لخادتي نأ نكمي ام ىلإ انطفتم ناكو «قطنملاب هيف ناعتسا

 هتربخو .قطنملا نم هنكمت ىلع لدي ءاعنام اعماج اًفيرعت ةيانكلل» عضو كلذبو «نايبلا

 ام لك مامأ قيرطلا دسل ادهاج ىعس كلذيو .(6!3. . .هاياضفو هموسرو هدودحب ةماتلا

 نع هب ررتحي لادلا ظفللا» نإ :هلوق لثم نم رهاظلا ريغ ىلع ليوأتلا هيلإ يدؤي

 «نيينعم ىلع» :هلوقو .قايسلا نم مهفي هنوكل «ظفلب هيلع الولدم سيل هنإف ضيرعتلا
 عضاوتملا طافلالا هنمض نمو «ةيانك سيل هنإف ءدحاو ىنعم ىلع لدي امع هب ررتحي

 «نيفلتخم» :هلوقو .نيينعم ىلع نالاد امهنإف .كرتشملا ظافلاو ءسرفو لجرك ؛اهيلع

 هتلالد نإف ,كرتشملا ظفللا نع هب زرتحي «راجمو ةقيقح» :هلوفو .ئطاوتملا هنع جرخي

 زرتحي «ةطساو ريغ نم» :هلوقو .ريغ ال ةقيقحلا ةهج نم يناعملا نم هيلع لدي ام ىلع
 ةهج ىلع» :هلوقو .ةرمضم وأ ةرهاظ امإ هيبشتلا ةادأ نم هيف دب ال هنإف «هيبشتلا نع هب

 امإ اهحيرص ةهج نم هيلع لدت ام ىلع اهتلالد نإف ؛ةراعتسالا نع هب ررتحي «حيرصتلا

 فالخب «عاجشلا ىلع دسالا ةلالدك ةنيرقب امإو :ناويحلا ىلع دسالا ةلالدك ةئيرق ريغب

 .428 ص «روطتلاو ةينقتلا نيب ةغالبلا ةغلف «ديع ءاجحر (1)

 .373 1 رارطلا (2)
 .45 ص ٠ يتاتكلا بولسالا 00١
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 «[ةرقبلا] « 22 ... مكترح اوثاف ... » :ىلاعت هلوق يف اًحيرص سيل عامجلا نإف ؛ةيانكلا

 .«!)اهتقيقحب هيلع تلد امك ؛عبتلا ةهج ىلع موهفم ره امنإو

 ةسارد يف يولعلا هعنطصا يذلا جهنملا اذه يف لمأتن نأ يدجملا نم نوكي دقو

 - تلظ يتلاو «ةداع فيراعتلاو دودحلا اهحرطت يتلا تايلاكشإلاب هيف أدبف ؛ةيانكلا

 يناملالا فوليفلا ىري امك اًئيدحو اًميدق ءاملعلا نيب فالتخا لحم - تافيرعتلا ينعأ

 هلصأ يف ميدق تافيرعتلاب نذإ مامتهالاف .41716 - 1646 ملهلف تيرفتوج ءزتينيلا»

 ريغو يبرعلا نايبلا سردي نأ لواح نم لك ىلع دكؤملا نم ذإ ؛هتاهجوت يف ثيدح
 ناك اذإ .تافيرعتلاو تاديدحتلاب ةقطانملا همعدي امل ضرعتلا  ةيدج ةيفيكبو - يبرعلا

 ىتح ةينانويلا اهلوصأ يف اًصوصخو «ةخسارو ةنيكم اسسأ هلمعل عضي نأ ىلع اصيرح
 نأ كلذ ىنعمو .(2)«نيملسملاو برعلا نييلوصالاو نييغالسبلاو ةفطانملا عينص هل نيبتي

 هركذ يذلا اهضعب يف هسملن ام وهو ؛قطنملاب ديعب دح ىلإ ترئأت تافيرعتلا ةيبلاغ
 قطنملا نم رخآلا وه (ديفتسم رخآلا هضعب لماكتو ؛هضعب داسف نيب يذلاو يولعلا

 .هموسرو

 نوسرادلا هتبشي امو ءاّقنآ هانركذ ام هاودج ديؤي بئاص هجوت نذإ فيرعتلاب ةيانعلاف
 ةليسولا وه» ذإ ؛يناسنإلا ركفلا مدق ةميدف ةلأاسم فيرعتلا وأ ديدحتلاب مامتهالا نأ نم

 نإف يفرعملاو يكاردإلا رودلا اذهل ارابتعاو .تناك امهم ءايشالا رهاوج كاردإل ةيساسالا
 , (3):هتيجاهنمو ديدحتلا تانوكم طبض وطسرأ

 .هطباوضو ديدحتلا ةيجاهنمب عالطا ىلع ناك يولعلا نأ ودبيو
 دع ىلع نايبلا ءاملع رثكأ نإ :لوقي زاجملاو ةيانكلا نع يولعلا ثيدح صضرعم يفو

 ركذت نأ نمع ةرابع اهنأ معرو «كلذ ركنأ يذلا يزارلل اًقالخ راجملا عاونأ نم ةيانكلا
 بجو ءظفللا ىنعمب دوصقملا ديفت تنك اذإف ءدوصقملا وه ايناث ىنعم اهانعمب ديفتو ةظفل

 وهو .(زاجم نوكي الف ءاهعوضوم نع هيلإ ةظفللا تلقن اميف ربتعم هانعم نوكي نأ
 :نيهجو نم لطاب

 .ىنعم ىلع لد ام زاجملا ةقيقحح نال :امهلوأ

 اهدعيو «هلجا نم تعضو يذلا يوغللا اهانعم ىلع تلد دق ةيانكلا نال :امهيناثو
 لدت مل نإف ءال مأ عضولاب هيلع تلد ال فلاخم ىنعم ىلع لدن نأ امإ اهلاح ولخي ال

 .11 ص ؛نايبلا لوهجم (2) .374 .373 1 رارطلا (1)
 ملعو نوطالفأ ىلع ذملت يتانري فوليف (م.ق 384-322) :وطسرأ .12 ص «قبالا عجرملا (3)

 .نيئاشملاب هعابتأو وه يمسف ءايشام رضاحي ناك ثيح نويقوللا سساو ربكالا ردنكسإلا
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 ةراعتسالا ربشعا يزارلا نأ بجعلا نمو .؛عضولاب هيلع تلد نإو «ةيانكلل ىنعم الف

 هيلع لد ام فلاخي ىنعم ىلع لد امهنم لكف «نايس امهو «ةيانكلا فالخب ءازاجم
 .(!)هعضو لصاب

 ارظن «يرارلا يأر دافب انعانق] يولعلا ةلواحم ىلع نيسرانلا ضعب ضرتعيو

 عادخلا لخد فيك للعي وهو ءانعنقي نأ يولعلا عيطتسي الو» «هيف لصاحلا بارطضالل

 يزلرلا طلخي امك ءطلخي هليلعت يف وهف ءازاجم ةيانكلا نوك لطبأ ىتح يرارلا ىلع
 دادتعالاف ؛2)22.. .ناعمتجي امهناب معزلاو ةينفلا ةلالدلاو ةيفرحلا ةلالدلا نيب اضيأ

 يأر يف ةقيقحلا نم تدع هلجا نم يذلا ببسلا وهو ؛ةيانكلا يف يلصالا ىنعملاب
 ضرغب ةيانكلا يف ةربعلاف ؛اهيف دارملا هنأ نم مغرلاب يناثلا ىنعملا نأش نم للقي ؛يرارلا

 .هئزجب ال هلك لامعتسالا

 زوجت هيف ذإ ؛ادسأ تيأر :انلوق يف امك وهف ةراعتسالاو ةيانكلا نيب قرفلا امأو

 عاجشلا تدرأ اذإو «ةنيرف ىلإ جاتحت الف ءعبسلا وهف ةقيقحلا ديرت تنك اذإف :ةراعتسالاب

 نإف ةيانكلا فالخب ءراجمو ةقيقح ناعضو اهيف ةراعتسالاف ؛ةنيرق ىلإ جانحت تناف

 لجالو ءزاجم رخآلاو ةقيقح نيظفللا دحأف ءاعم ناموهفم - زاجملاو ةقيقحلا - اهيينعم

 لامعتسا دنع امروهفم يوغللا اهانعم ناك امل هنإف ءازاجم ةيانكلا نوك يزارلا لطبأ كلذ

 يف اهلامعتسا دنع موهفم يوغللا اهانعم نأ نظو ءاهزاجم لطبأ هريغ يف (زاجم اهنوك

 .راجملا يف ةلمعتسم اهنوك ليزي اهراجم
 يف رسلاو «ةيانكلا فالخب ةئيرقلل ةراعتسالا ةمزالم وه قرفلا اذه يف ام مهأ لعلو

 نآل ؛ةرورضلاب ةنيرقلا بلطتت ال ةيانكلا نإف ظفللا ىلع نيدراو ناينعملا ماد ام هنأ كلذ

 , (3)«ةيانكلا يف بولطم الو دارم ريغ كلذو «نيينعملا دحأ نييعت ةنيرقلا
 ىنعم ةدافإ هنم ضرغلا ناك نإو - ةيانكلا يف يلصالا ىنعملا ىلع يرارلا دامتعا امأو

 فرط مهأ لهاجتي هلعج امك ءراجملا نم اهربتعي ال هلعج يذلا وه هنإف - همزلي رخآ

 ديعبلا ىنعملل دصقلا» نأب نيينعملا نيب ةقالعلا روصت نكميو «ديعبلا ىنعملا وهو ءاهيف

 نإف كلذيو :24)«ديعبلا ىنعملا ىلإ روبعلل ةرطنق بيرقلا ىنعملا حبصي ثيحب «ىوقأ
 . رهاظلا يوغللا ىنعملا يف سيلو :يئانكلا ريبعتلل ةيماتخلا ةلالدلا يف نمكت ةربعلا

 .432 ص «روطتلاو ةبنقتلا نيب ةغالبلا ةلغسلف ؛ديع ءاجر (2) .376 2375 :؛1 رارطلا (1)

 .376 ص «لوصالا «ناسح مامن )3(

 .376 ص .قباسلا عجرملا (4)
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 يأر ىلع -ةراعتسالا باب نم ةيانكلا نإ لاق يذلا-ريثالا نبا يأر يولعلا لضفيو
 راجملا باب نم ةراعتسالا نالو ؛همكحو راجملا دح نع اهجرخي مل هنال ؛يرارلا

 ركذ ىرسخالا يه اهيف ىوطي ةيانكلاو ءهنع ىنكملا ركذ اهيف ىوطي ثيحب .؛همكحو
 زاجملاو ؛ةقيقحلا نم عرف راجملا نال ؛نيراجم اسيل نالصأ اهبذاجتي ةيانكلاو .هنع ىنكملا

 .(!)اراجمو ةقيقح اهبذاجتي هنأ الإ قبي مل نامسقلا ناذه لطب اذإف ؛ناتقيقح هل نوكي ال

 :هجوأ ةثالث يف هاريو «ةراعتسالاو ةيانكلا نيب قرفلا دروي يولعلا نإ مث

 لك تسيلو «ةيانك ةراعتسا لك نإف اذل ؛ةصاخ ةيانكلاو .ةماع ةراعتسالا نأ :اهلوأ

 . ةراعتسا ةيانك

 ف الخ ءاعم امهيلع ةلاو نوكتو .ةقيقحلاو راجملا اهبذاجتي ةيانكلا نأ :اهيناثو

 .ةراعتسالا

 راجملاو ةقيقحلا نم هيلع لدت ام ىلع اهتلالدو «٠ حيرص ةراعتسالا ظفل نأ :اهئلاثو

 ةهج نم سيل يزاجملا اهانعم ىلع اهتلالد يتلا ةيانكلا فالخب «حيرصتلا ةهج ىلع
 .(©ميرصتلا

 كلذ درم لعلو «عرفلاب لصالا ةقالعب ةهيبش ةيانكلاب ةراعتسالا ةلص نأ دكؤملا نمو

 ةراعتسالا كراشت ةيانكلا نأ اذه ىنعم» ؛ةديعبلا تالالدلا جاتنإ يف امهيتلك ةفيظو ىلإ

 ةبسن ةراعتسالل ةيانكلا ةبسنف ءاهنم (ءزج ريثألا نبا اهلعج انه نمو «ةلالدلا جاتنإ يف

 ةيلمع امهالكف «ةيانك ةراعتسا لك تسيلو «ةراعتسا ةيانك لك :لاقيف .ماع ىلإ صاخ

 جاتنإ يف قرتفي ال داكي ةيئانكلا ةينبلا ىلإ ةيلصالا ةينبلا نم لوحتلاف ءريرقتو تابثإ
 ,(3)«اًمومع ىنعملا

 يف ضومفغلاب همهتيو يولعلا ىلع ةمئاللاب ىحني نيسرادلا ضعب نإف كلذ مغرو
 ةيانكلاو ةراعتسالا نيب يولعلا اهماقأ يتلا ةقرفتلا نإ» :لوقلاب هتارابع ضعب نم دوصقملا
 وهف «ةيئانكلا ىتح وأ ةيراعتسالا ةروصلل ينف كاردإ يأب لصتت ال ريثألا نبا ىلع درلل

 حيرصت يأ يردن الو ءحيرصتلا ةهج نم هيلع لدت ام ىلع لدت ةراعتسالا نأ معزي
 ةهج ىلع هيلع لدت ام ىلع لدت ةيانكلا لعجي نيح اًضومغ رمالا دادزي لب هدصقي
 , (4)«ةيانكلا

 .379 378 .1 قبالا ردصملا (2) .378 :377 .1 رئرطلا (1)
 | .188 ص «:ىرعخأ ةءارق ةيبرعلا ةغالبلا تايبدآ (3)

 .432 ص ءروطتلاو ةينقتلا نيب ةغالبلا ةفلف ءديع ءاجر (4)
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 احيرصت رثكأ ةراعتسمالا نأ ىري يولعلا نإ لوقن نأ زوجتلا ليبق نم نوكي دقو

 نوكت ال يذلا ديعبلا ىنعملا وه ةريخالا هذه يف بولطملا نأ رابتعاب .ةيانكلا ىلإ سايقلاب
 .ةيلقع لب «ةيوغل هتلالد

 ؛ةينكلا نم وأ رتسلا نم اهقاقتشا يهر «ةيانكلا ثحب يف ةيبناج ةلأم يولعلا ريثيو

 روتسم زاجملا نالو ءرهاظ رتسلا نم اهفاقتشا نال ؛نالمتحم نيرمالا نأ ىري وهو

 وهف ةينكلا نم اهفاقتشا امأو «يفخ راجملاو ةرهاظ ةقيقحلاف ءةنيرقلاب رهظي ىتح ةقيقحلاب
 هنإف هللا دبع وبأ 50 امأو «ةقيقحلاك وهف ادمحم همسا ناك اذإ لجرلا نإف ءاضيأ نكم

 اذل ؛الؤافت وأ ةقيقح قع ل ءْئراط رمأ

 (!)هنع اًقشاكو مسالل احضوم ناك امل ةينك هنإ ليق

 اًئيش فضي ملو ؛2©اهيلإ هقبس يذلا ريثألا نبا نم ةركفلا هذه ذخأ هنأ دقتعنو

 لصالاب عطقي ال كلذ دعب وهو ءضيفتسملا حرشلاو ليصفتلا اذه الإ مهللا ءههيلع

 .اعم نيلصالا حجري هارتف « ةيانكلل يقيقحلا

 ايوغل ىرجم هل نأ هيف ىري ةيانكلا نيبو هنيب قرفلاو ىفيرعتلل الصف يولعلا دقعيو
 تلق اذإ «نالفب وأ نالفل تضّرع لاقي ءحيرصتلا لباقي يوغللاف ؛يحالطصا رخآو
 ةحودنمل ضيراعملا يف نإ» :مهلاثمأ يف ىفو «مالكلا يف ضيراعملا هنمو «هينعت تنأو ًالوق

 .«بذكلا نع

 ءيشلا ىلع لادلا ظفللا» :وهو ريثالا نبال امهدحأ نافيرعت هلف يحالطصالا امأو

 ؟ءيشلا ىلع لادلا ظفللا» :هلوقف ؛«يزاجملا الو يقيقحلا عضولاب ال موهفملا قيرط نم

 :هلوقو ءزاجملاو ةقيقحلاو ءرهاظلاو صنلا ةهج نم ظفللاب هيلع لدي ام عيمج يف ماع
 ةهج نم ال «ظفللا ةهج نم اهتلالد نإف ؛ءانركذ ام عيمج جرخي «موهفملا قيرط نم»

 مهملا نم هلعلو .«20هلبق ال ليصفت ؟يزاجملا الو يقيقحلا عضولاب ال» :هلوقو ءاهموهغم
 ثحابم اهنمو ءاهلك ةيبرعلا مولع يف هتوطس هل تناك يذلا جهنملا ةبلغب انه ركذن نأ
 برضو «حالطصالا يف مث ةغللا يف ةينايبلا لئاسملا فيرعت ىلع سسؤملا وهو «نايبلا
 .ءضيرعتلا نع يولعلا ثيدح يف احضاو كلذ ىرت امك «حيضوتلاو حرشلل لاغمالا

 تاهجوو هرصح نع ةضخمتملا تازارتحالا ركذ عم دحلاب مامتهالا هيلإ انفضا اذإ اذه

 :نيهجو نم ريثالا نبا ىلع ضرتعي يولعلا نأ وديبو ءتدجو نإ هل ةفلاخملا رظنلا

 .381 .380 .1 رارطلا (3)
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 نم ذوخام امهالكو «قئاقحلل اًملاخم وأ اًقففاوم نوكي نأ امإ مرهفملا نأ :امهدحأ

 نذإ رهف .ظافلالا نم امروهفم سيل ضيرعتلا نأ نيح يف .ظافلالا ةلالدو ةغللا ةهج

 هنإف كلذك ناك اذإ هنأ ىنعمب ١موهفملا قيرط نم هنإ :هلوق وه هدكؤي امو «نيب ضقانن
 ال ملكتلا دصق نم مهفي ضيرعتلا نإ :هلوف نأ ىلإ ةفاضإلاب ءايوغل هنوك ىلع لدب

 .(!!لطييو كلذ ضقني ظفللا قيرط نم
 وأ ءاًنمض مهفي قئاقحلل فلاخملا وأ قفاوملا موهفملا نال ؛نْيَه رمالا نأ ودبي دقو

 ضفانتلا ءاعداف «ريثالا نبا هيلإ دصق يذلا وه اذه لعلو «تارابعلا قايس نم اجاتنتسا

 .ةياغلل ةيلكش ةلأسم نذإ

 هاربف :««يزاجملا الو يقيقحلا عضولاب ال» :هلوق وهف ضارتعالا نم يناثلا هجولا امأو
 برو .هلبق ام هرسفي هنال ؛دحلا مسرب لخم ىلاتلاب وهو ءهل موزل ال الوضف يرلعلا

 امهنال - (رهاظو اًصن ناك ام جارخإ يه ريثالا نبا ةياغ نإ :هلوقب ضرتعي ضرتعم
 يأ ا مهادحإ ةلالد نال - ةيانكلاو ةراعتسسالا جارخإ اضيأو «موهفملا نم - ناقوطنم

 ال» :هلوقب - راجملاو ةقيقحلاب ةيانكلا ةلالد نوكت امنيب ءراجملا ةهج نم - ةراعتسالا

 هذه نع فلتخي يذلا ضيرعتلا فالخب ؛«يزاجملا عضولاب الو .يقيقحلا عضولاب

 .(©)اعيمج تاللالدلا

 نم ناكو ؛هتازارتحاو قطنملا نع اهتقيقح يف جرخت ال تاشقانم لا هذه نأ نيبلا نمو

 هب داري ال ريبعتلا نوك يف ةيانكلا عم كرتشي صيرعتلا نإ» :لوقلاب يفتكي نأ ضرتفملا

 مرالثلا نأ الإ ءهمراليو هب طبتري رخخآ ىنعم هب داري امإو «هرهاظ هيلع لدي يذلا هانعم

 نوكي امنيب 2230«مالكلا هيف لاقي يذلا صاخلا فقوملا نم عبني ضيرعتلا يف نيينعملا نيب
 . ركفلا لامعإب هيلإ لصوتي ايلقع ةيانكلا يف

 نم يه امنإ ضيرعتلا ةلالد نأب ةياهنلا يف ريثالا نبا نع بيجي نأ يولعلا لواح دقو

 ةهج نم تسيلو «ةيوغل موهفملا ةلالد نال ءموهفملا ةهج نم تسيلو ؛ةنيرقلا ةهج
 نييلوصالل وهو - موهفملا حلطصمب هرارتغا وه ريثألا نبا مهوأ يذلاو ءزاجملاو ةقيقحلا
 .(40ضيرعتلاب هل ةلص الف ؛ةيوغل ةلالد وذ -

 .381 .1 رارطلا (1)
 .381 ء] قبالا ردمملا 22(

 .151 ص «ةيدقن ةيغالب ةيؤر ينال ريستلا ءديسلا عيفش (3)

 ةلالدلا هنإ» : ضيرعتلا يف لاقف ريالا نبا فيرعتب رخآلا وه ذخأ يشكرزلا نأ رعاظلا «382 .1 زارطلا (4)

 «هبناج نم يأ ؛ظفسللا ضرع نم مهفي هرابتعاب ىنعملا نال ؛اًضيرعت ىمسو ؛موهفملا نيرط نم ىنعملا ىلع
 .311 .2 نآرقلا مولع ىف ناهربلا عجار ؛هديري ام عماسلل هنم حولي ملكتملا نال ١حيولتلا ىمسو
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 ناكمإلاب ناكو ؛هتلالدو حلطصملا موهفم لوح لدج ىلإ فالخلا لوحتي كلذبو

 ينفلا ساسحإللا نع دعبت يتلاو «قطنملا قاطن نع جرخت ال يتلا تاشفقانملا هذه بنجمت

 . ةيرثنلاو ةيرعشلا ةعيفرلا صوصتنلا يف امسترم هدجن يذلا يبرعلا نايبلا ثحابمل يلامجلاو

 ىنعملا» :انلوقف ؟هب ال ظفللا دنع لصاحلا ىنعملا :وهف ضيرعتلل ىناثلا فيرعتلا امأو

 :انلوقو ءامهريغو ةيانكو ةراعتسا نم راجملاو ةقيقحلا هتمحت لخدي ة«ظفللا دنع لصاحلا

 ظفللا ةلالد يف اهلك يوتست زاجملاو ةقيقحلا نم لكف ؛ءانركذ ام عيمج هنم جرخي ؛هبالا
 يأ ؛ظفللا ريغب لصاح هنإف ضيرعتلا هنممن لخديو «ظفللا دنع ةلصاحو ءاهيلع

 . ةنيرقلاب
 ىلع يناعملا نم هيلع لدي ام ىلع ظفللا ةلالد نأ ررقت ةجيتن ىلإ يولعلا صلخيو

 هتحت جردني هلاح اذه ناك امو ؛هظوفلم ةهج نم ًالصاح كلذ نوكي نأ - أ

 . ظافلالا قئاقح نم اهريغو ةكرتشملا قئاقحلاو «ةلوؤملا ظافلالاو ءرهاوظلا»و صوصنلا

 ,ةفلاخملاو ةقفاوملا موهفم يأ ؛موهفملا ةهج نم ًالصاح ىنعملا كلذ نوكي نأ - ب

 هتلالد يف ظفللا فلاح امو «قفاوملا وهف هيلع لدي ام ىلع هتلالد يف ظفللا قفاو امف

 . فلاخملا وهف

 يتلا ةيهقفلا تاطابنتسالا عيمج اذه تحن جردنيو «ظفللا لوقعم نم ناك ام - ج

 ةدشلا عماجي اهريغ مرحن انإف صنب رمخلا مرح اذإفف ءظفللا رهاظ ريغ نم تذخأ

 نم مهفي سيلف ضيرعتلا اماف «سايقلاب دبعتلا دورو دنع هتلالدو ظفللا لوقعمب ءركسلاو

 .210ريثالا نبا همعز امل اًقالخ ةنيرقلاب هيلع لولدم هنكلو ءظفللا ةهج

 يتأي ال ضيرعتلا نأ ىلع ةنهربلا يف كلذ هعسو ام هسفن دهجأ يولعلا نأ نيبلا نمو

 ءاهقاس ىتلا راكفالا نم ودبي امك «ةلالدلا كلت تعونت امهم «ظافلالا ةلالد قيرط نم

 | . هيلع ةلادلا ةنيرقلاب تبثيو ئجي امئإو
 ءاهيلع موقي يتلا سسالاو هصئاصخ امهب حضوي ضيرعتلل نيلاثم يولعلا درويو

 ام امهنمو ؛يولعلا لبق ضيرعتلل تركذ يتلا ةلثمالا نم امهنوكل ؛امهيف قوبسم وهو
 ةّطخ نم هب ٍمْضْرَع اميف مُكْيَط حاج الر» :ىلاعت هلوق يف حاكتلا ةبطخ يف ءاج
 كلاوحأل كيف بوغرمل كنإ :بطاقلا لوقي نأ هانعمو ؛[ةرقبلا] « 4222...ءاسنلا

 .354 383 ] رارطلا (!)
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 .(1)هي سنآ ام ىلإ جاتحمل ينإو «ةليمجلا

 هنوكب نيعتي كلذ لعلو .يرلعلا ىري ام بسحب ةغالبلا يف لخخدم هل ضيرعتلاو

 رهاظلا وأ زاجملا وأ ةقيقحلاب سيلو «ةئيرقلاب ثدحي هموهفم ناك نإو ؛ةيانكلا نم برقي
 .موهفملا وأ

 نايسبلا ءاملع نأ ىلإ ةيانكلاو ضيرعتلا نيب قرفلا نع هثيدح ءانثأ يولعلا هبني مث

 اذه بابسأ انل ددحي داكي الو ءريثالا نبا اهيلإ هقبس ةركف يهو ءامهتلثمأ نوطلخي

 نم اًضعب نأ هبابسأ نم ناك امبرو ؛«قيبطتلا ىوتسم يف ودبي ام ىلع عقي يذلا طلخلا

 يرلعلا قوي مث «ةيانكلا نم اعون ضيرعتلا نولعجيف ءامهنيب نوفرفي ال ءاملعلا كئلوأ
 مام ما مالكو ؛فيرشلا يوبنلا ثيدحلاو 20 ميركلا نآرقلا يف تعفو هنم فانصأ ةسمخ

 نأ ىلع هذه باطخلا عاونأ لدتو .ءارعشلا رعشو ؛ءاغلبلا مالكو .ههجو هللا مرك يلع

 .ةحاصفلاو ةغالبلا يف اجردت اهرثكأو ٠ باطخلا تايوتم ىقرأ نم ضيرعتلا

 ليجنإلاو ةاروتلاك :تاغللا ىقرأ يف ئجي هنإف ةيبرعلا يف دري امك ضيرعتلاو
 نم ًالجر نأ :هئم يولعلا عمسام بجعأو «هيلإ ةجاحلا ةرثكل ؛ةيسرافلاو ةينايرسلاو

 كرتو «كلذ لجأ نم اهرجهف .كتأرما ىلإ فلتخي كلملا نإ :هل ليق ىرسك صاوخ

 ال كنأو «ةبذع اًئيع كل نأ ينغلب دق :هل لاقو ءهاعدف ءىرسك تربخأف ءاهشارف

 هنم ىرسك نسحتساف .هئفخف اهدي دسالا نأ ينغلب كلملا اهيأ :هل لاقف ءاهنم برشت

 ىلع قباسلا لاثملا دروأ يذلا ريثالا نبا نم اذه يف قوبسم وهو .23)هتيطع ىت ىنسآو همالك

 , (4)ةيانكلا نم هنأ

 نيب قالتو هباشت هجوأ ىلع ليلد ىرخأ تاغل يفو ةيبرعلا يف عقاو ضيرعتلا نوكو

 عضاومل ةنايإ هيفو ءحيضوت ةدايز هيف اًلطسب هطسب يولعلا نأ ول ىنمتن انكو ؛تاغللا

 . كلذ نم ءىشب اذه دعب لفحن داكن الو .تاغللا نم اهريغو ةيبرعلا نيب رثأتلاو ريثأتلا

 .385 .1 رارطلا ()

 يف ميركلا نآرقلا يف دراو ضيرعتلا نإ :يولعلا لاوقأ نمو :388 2387 :386 «1 نبالا ردصملا (2)

 ركفلاب جرختست ةقيقد هعضااومو ؛مهردق طحو مهتلزنمل اطاقسإو (صقنو مهب امكهت ةرفكلل باطخلا هيجوت
 .388 «1 رلرطلا عجار .ةغالبلا مدق يف خوسرلاو يفاصلا

 .394 .1 رارطلا (3)

 .75 «(3 رئاسلا لثملا (4)
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 :اهنم ؛طاقن ةدع لالخ نم اهيلع فوفولا نكمي ضيرعتلاو ةيانكلا نيب قورف كانهو

 نأ نيح يف ؛عضولا فالخ ىلع لد ام زاجملا نال ؛(زاجم سيل ضيرعتلا نأ - 1

 .ةنيرقلاب رخآ ىنعم ديفي هنأ الإ هعضو ىلع لاد ضيرعتلا
 نال ؛درفملا مالكلا يف دري الو ءةبكرملا ظافلالاو ؛ةفدارتملا لمجلا يف ينأي وهو - 2

 ةراعتسالا لثم سيل اضيأ وهو ءراجملا ةهج نم الو .ةقيقحلا ةهج نم تسيل هتلالد

 . بكرملا يف ئجي كلذ ببسيو ءاّعم بكرملاو درفملا ظفللا يف نايتأي نيذللا هيبشتلاو

 متحي ال كلذ نإف «ةقيقح الو (زاجم ال ظفللاب هيلع لدي ال ضيرعتلا ناك اذإو
 يف فرصتلاو رايمخالاب نوهرم عضرلا نال ؛ءاوسلا ىلع امم بكرملاو درفملا يف هئيجم

 نم دارملل حضوأ بكرملا نأ كلذ ىلإ انفضأ اذإ اذه .بكرملا ىلع رصق اذل ؛ ظافلالا

 . درغملا

 :اهنم ؛ىرخأ هجوأ ةثالث نم ضيرعتلاو ةيانكلا نيب قرفلا رهظي امك - 3

 .ةئيرقلا ةهج نم موهفم هنال ؛ضيرعتلا فالخب زاجملا نم ةيانكلا نأ - |

 . بكرملا يف عقي ضيرعتلاو «بكرملاو درفملا يف عقت ةيانكلا نأ - ب
 ةهج نم اهيلع لولدم ةيانكلا ةلالد نال ؛ةيانكلا نم ىفخأ ضيرعتلا نأ - ج

 ةنيرقلا ةهج نم هتلالد امئإف ءضيرعتلا فالخب ءراجلل قيرطب ظفللا

 امم حضوأ وهف بكرملاب هيلع الولدم ناك ام لك نأ كش الو «ةراشإلاو

 نيب ةعيرشلا ءاملع قرف كلذلو «ىرخأ ةلالدب ملع نإو «ظفللا هيلع لدي

 دحلا فذقلا نم حيرصلا يف اوبجوأف ءهضيرعتو هتياتكو فذقلا حيرص

 .هب ىوث اذإ دحلا هتيانك يف اوبجوأ امنيب ءاقلطم

 لك سيلو «ةيانك ضيرعت لك نإف ؛ةيانكلا نم صخأ ضيرعتلا نأ كلذ ىلإ فضا
 ةيانكلاو ءامهريغو حيولتلاو زمرلاك ىرخأ عاونأ ةدعع ىلإ اهتوافت رابتعاب ءاضيرعت ةيانك

 , ؟1!ةيانك ةراعتسا لك سيلو «ةراعتسا ةيانك لكف «ةراعتسالا نم صخأ

 يف عضوم نم رثكأ يف هيلع تغط يتلا ميسقتلا ةركفب علوم يولعلا نأ ظحالملا نمو
 رّكذي نأ - ضيرعتلاو ةيانكلا نيب قورفلا يف  لاثملا ليبس ىلع هيغكي ناكف «ةيانكلا باب

 .398 .397 .1 رئرطلا (1)
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 مهآ نأ رهظيو .ثلاثلا وهو ءريخألا قرفلا يف اهممتي امب اهليذيو ىلوالا ةثالثلا قورفلاب

 ةيانكلا ىلع نقيرعتلا ءافخ ةدايراوج ةينفلا ةيحانلاب قلعتي وهو - رظنلا هيلإ هجو ام

 . ةيانكلا ىلع ةيناللا ههئاصخو ينفلا هدعب حجري امم

 «فيرشلا يوبنلا ثيدحلا تايانكو «ةينآرقلا تايانكلل الصف يولعلا صصخيو

 ىرج املثم ةيرعشلا تايانكلاو ؛ءاغلبلا تايانكو ءههجو هللا مرك يلع مامإلا ثايانكو
 . ضيرعتلا يف كلذ ىلع

 مهرايدو مهضرأ مكقروأو» :ىلاعت هلوق ادهاش اهقوسن ىتلا ةفيرشلا تايآلا كلت نم

 نأ ىلع لاد ةيآلا رهاظف» :يولعلا لاق ؛[بازحالا) 4422 ... اهوئطت مل اضرأو مهلاومأو

 مل' هرأو» :هلوقو «تالوقنملا يه لاومالاو ؛نكاسملا يه رايدلاو «تاراقعلا يه ضرالا

 ةيانكلا ديج نم اذهو ؛نيهحاكنو ءاسنلا جورف نع ةيانك نوكي نأ لمتحي 4 اهوُطَ

 امنإ ثرحلاو ؛[ةرقبلا] 4422...مكل ثرح مكزان» :ىلاعت هلوقل اهتقباطمل ءاهردانو

 ام ليلحتلا اذه يف سيلو .6)21. . .اًنسحو ةقاشر تدادزا اذهلف ءضرالا يف نوكي

 اهيلإ رظني هنأكو «ةيانكلل ةيئاحيإلا تالالدلا ىلإ هركفب ذفن يولعلا نأ نم نقيتن انلعجي
 تايآب ءنآرقلا يآ ضعب ىف هيلع ليلدتلا نكمي يذلا زمارلاو رهاظلا ىلالدلا اهييوتسم ىف

 ١ "دل ةيناقم ىوخخا
 كقوس !ةشجنأ اي كحيو» :ةشجنأ همسا مالغل هلوق ِققكَي لوسرلا تايانك ةلثمأ نمو

 نه امل :اهلوأ :ةئالث رومأل ريراوقلاب نهنع ىنك امنإو «ةفيطل ةيانك هذهو ««ريراوقلاب
 «ةراضتلاو نسحلاو ةلاقصلاو ءافصلاب نهصاصتخال :اهيناثو ءةنجالا ظفح نم هيلع
 ىلإ راسكنالا عراستي امك «مالثنالاو رييغتلا ىلإ ةعراسملاو ةقرلا نم نهيف امل :اهئلاثو

 .«2046 لوسرلا هيلإ دصقي يذلا وه ريخآلا اذهو «ةروراقلا
 يف قوبسم هنأ يولعلا اهتاس يتلا ثيداحالا لك يف رظنلا ناعمإ دعب حضتيل هنإو

 حرشلا يف تادايزلا ضعب ىدسعتت ال هتفاضإ نإ ثيحب ؛ةغالبلا ءاملع لبق نم اهركذ
 نإف ؛ريراوقلاب ءاستلا نع ةيانكلا يف امك «لمعتلا ضعب هيف ودبي حرش وهو «قيلعتلاو

 .ةفاهرو ةموعنو نيل نم ةوسنلا هيلع ام دارأ لئاقلا

 .406 1 رارطلا ()

 .407 ١1 بالا ردصملا (2)
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 تبنم يف ءانسمحلا ةأرملا نع ةيانك ؛«حلملا ةليقعو كايإ» :مهلوق ءاغلبلا ةلثمأ نمو

 .حلم اهعضومو ةنح يهف ءرحبلا يف نوكت ةؤلؤللا يه حلملا ةليقع نإف ؛ءوسلا
 .ءرمثلا دلج هل سبل» :هدقح مظعو هتوادع ترثك اذإ لجرلا نع ةيانكلا يف مهلوقو

 ىلإ ةفاضإلاب هدوجوك همدع نوكي ًالعف لعفي نمع ةيانكلا نع مهلوقو .ءدسالا دلج»و

 ةيانكلا» باتكب اهنم ريثك درو تايانك يهو , (176ءاملا ىلع طخي نالف» :ةدئافلا مدع

 سابعلا يبأ يضاقلل «ءاغلبلا تاراشإو ءابدالا تايانك» :باتكو :«يبلاعشلل «ضيرعتلاو

 . يناجرجلا
 : مجعألا دايز لوق اهنمف تايانكلل ةيرعشلا ةلثمآلا امأو

 جرشملا نبا ىلع تبصن ةبق يف ىدنلاو ةءورملاو ةحامسلا نإ

 ةروصقم وأ ؛هيف ةعومجم حودمملا تافص لعج ثيحب «ةبسنلا تاياك نم وهو

 هنأو ءاهيف هنوك نع هب ىنكو «ةبق يف اهلمجف كلذ نم قرأ وه ام ىلإ لدعو ؛هيلع

 .هيوحن ام لك ىلع ةبورضملا ةبقلاك وه يذلا ىدنلا يف نكمتم

 :رخآلا لوقو

 ليصفلا لوزهم بلكلا نابج يسنإف بيع نم يف كي امو

 . ليصفلا لازهو ,«بلكلا نبجي نافيفلل هارق ةرثكو همرك نع ىنك
 :يرتحبلا لوقو

 لوحتي مل مث ةحلط لآ يف هلحر ىقلأ دجملا تيأر اموأ

 : ةفعلاب ةأرما فصي رعاش لوقو

 (2)تّلح ةمالملل تويب ام اذإ اهتيب موللا نم ةاجنمب تيبب

 يوضني ةراشإلاو زمرلاو حيولتلاب هتيمست ىلع حلطصا ام نأ ىلإ هبني يولعلا اتفي الو
 .ةدحاولا ةلالدلا يف هقافتال ضيرعتلا تحت هلك

 اهقاس يتلا كلت نم اهنأ ةيرعشلا دهاوشلاو ةلثمالا يف رظنلا ناعمإ دعب نيبتيل هنإو

 هجو نايبت وأ اهليلحت ءانع هفن فلكي مل يولعلا نأ رهظيو .ءنورخانتملا ةغالبلا ءاملع

 .اهيف ريصقتلا وأ ةدوجلا وأ ةباصإلا

 .424 423 2.422 ء] نباسلا ردصملا 220
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 مهسأر ىلعو ءاملعلا نأ ىريف ؛اهماكحأو ةيانكلا ماسمقأ ركذ ىلإ يولعلا لقتي مث

 تابثإ ةداير يف ىوقاو .حاصفإلا نم غلبأ ةيانكلا نأ ىلع نوقبطم يناجرجلا رهاقلا دبع

 . هليلد ركذ عم ءيشلا ركذ ىلع كلذ يف اهدامتعال ؛ ىنعملا

 :ماقأ ةثالث اهمهأ «ةريثك تارابتعاب مسقنت ةيانكلاو

 ءدرفم ظفل ىف ةلصاح تناك ام ةدرفملاو «ةبكرمو ةدرفم ىلإ ءاهتاذ رابتعاب :اهلوأ

 مظعأو ةمءالم دشأ تناك بيكرتلا ةقيرط ىلع تدرو اذإف ؛هيف اهدورو رثكاف ةبكرملا امأو
 .درفملا فالخب .ةغالب

 نم نوكتف ةديعبلا امأو «مراوللا برقأب نوكت ام ةبيرقلاف «ةديعبو ةبيرق ىلإ :اهيناثو
 . هم لعبأ مذال

 ةحيبقلاو ءاهركذ انمدق ام ىه ةنسحلاف ؛ةحيبقو ةنح ىلإ ءاهمكح رابتعاب :اهئلاثو

 .ةغالبلا لهأ دنع بيع وهو «ةيانكلا نم ةدارملا ةدئافلا دنع ولخت ام ىه
 سوفنلا سنأ ىلع فقوتم رهف - ةيانكلا ةغالبب هيلع حلطصي ام وهو - اهمكح امأو

 كلذ رابتعاب ةيانكلاف . يلج ىلإ يفخخ نمو ؛ءحضاو ىلإ نضماغ نم يناعملا جارخإ ىلع
 ءاهلمع ىلإ سوفنلا كرحتو ءالامج ظافلألا ديفنت اهنال ؛ميظع عقوم ةغالبلا يف اهل
 ةحيصنلا وأ راختفالا وأ جاجحلا وأ مذلا وأ حدملا يف ءاوس ؛اهمهف ىلإ بولقلا وعدتو
 . (1)ةغلابملاو

 ةيانك يف ةصاخ ؛.يكاكسلا نم ماسقألا ضعب طبنتسا يولعلا نأ اذه نم حضاوو

 امآو ءاهترثكو طئاسولا ةلقو ءدعبلاو برقلا ةيصاخ نم هب نازيمتي امو فوصوملاو ةفصلا
 هيلع بلغي ميسقت وهو «ريثالا نبا نم هاحوتسا هلعلف ةحيبقو ةنسح ىلإ اهتمسق

 ةنسح امإ يهف «ًاليصفتو ٌةلمج ةيبدالا صوصنلا موقت يتلا ماكحالا نم هبرقل ؟ميمعتلا
 .ةحيبق امإو

 «كلذب هسفن وه حرص امك يناجرجلا ءارآ ىلع اهيف دمتعا دقف ةيانكلا ةغالب امأو

 لوحتت ىتح يناعملا ريوصت يف ةيانكلا رود ىلإ رظنلا هيجوت يف قيفوتلا ةياغ اًقفوم ناكو
 عانقإلا ةلكشم يف رودلا كلذ ىفخي ال امك «عقاولا ضرأ يف دهاشت ةيسح ناعم ىلإ

 .ةيبدالا ضارغالا عيمج يفو ريثأتلاو

 .اهدعب امو 427 1 رارطلا (1)
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 نيبو «ءضيرمعتلاو ةيانكلا فرع يولعلا نأ ىلإ ةياهنلا يف صلخن نأ نكميل هنإو
 تايوتسم ةسمخ نم دهاوشلاو لاثمالا امهل برضو «نيلباقتم امهلعجو ءامهنب قرفلا
 هللا مرك يلع مامإلا مالكو ء,فيرشلا يوبنلا ثيدحلاو ؛ميركلا نآرقلا :يه ةيباطخ

 .ءارعشلا رعشو ؛ءاغلبلا مالكو ءههجو
 نع فلتخي ةيانكلل (ديدج اًعيرعت» نيسرادلا ضضعب هربتعيف :ةيانكلل هفيرعت اماف

 هنأ الإ . . .ةيغالبلا روصلا نم اهادع ام عيمج نع اًمات (زييمت اهزيمبو نيقباسلا تافيرعت
 ,(!):ةروصلا مسر يف ةفطاعلا رثأ لمهأ

 دقن يف هدهج ددبو هركف قهرأ نأ دعب الإ هيلإ لصوتي مل هفيرعت نأ تفاللا نمو
 نونفلا قئاقحب يعو ىلع الاد فيرعتلاب مامتهالا ناك اذإو ؛ءاملعلا نم ريثك تافيرعت

 ةيلامجلا ةيحانلا نع فرصني يولعلا لعج هنإف - كلذ ىلإ انرشأ امك  ءايشالا هنكو

 .ريبك دح ىلإ هدهج رثعيو «يعولا كلذ نم للف اًقلعت اهخيراتب قلعتيل ةيانكلل
 هنإف ؛ءابدالا ةقيرطو ةيانكلل هثحب يف نيملكتملا ةقيرط نيب جزمب ناك نإو يولعلاو

 امك ؛تارارتحالا رصح يف قطنملاب ناعتسماو ؛ميسقتلا نم رثكأف ؛ىلوالا ةقيرطلا بلغ

 ملع تاحلطصم عانطصا نوئحي ال نيذلا ءاملعلل اًعذال دقن تفولا سفن يف هجو
 .ريثآلا نبا مهنم ركذلاب صخنو .لوصألا

 ؛ءاملعلا ةيقب نم اهرثكأ يف اًقويسم ناك نإو ؛دهاوشلاو ةلثمالا داريإ نم رثكأ دقلو

 سسأ ىلع دمتعي يذلاو «ةيبرعلا مولع ىلع اًنميهم لظ يذلا جهنملل هعانطصا ناكو

 يهو «حيضوتلاو حرشلل لاثمالا برضو «حالطصالا يفو «ةغللا يف دحلا ةنابإ :اهمهأ

 .نايبلاو فرصلاو وحنلاك ةيبرعلا مولعلا ثحابم اهيلع موقت يتلا ننمالا

 سفن امهتسارد يف عبتاف «ةياتكلل الباقم ضيرعتلا لعج هنأ اًضيأ تفاللا نمو

 عرف اهنأ ىلإ ةياهنلا يف لصوتو ءامهنيب ةلصافلا قورفلا ةنابإ عم «لحارملاو تاوطخلا

 . ةغالبلا عورف نم
 ءاملعلا اهبتك يتلا صوصنلا ءارقتسا ىلع دمتعا هنإف ةيانكلا ماسقأ صوصخب امأو

 ىلع ينبنت يتلاو ةعئاشلا تاميسقتلا لدب اهسفنب ةمئاق اماسقأ اهربتعاو . يكاكسلا لثم

 . ةيانكلا نم بولطملا

 .46 5 ص ٠ يتانكلا بولسالا 01
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 مامإ ميقلا نبا وهو .«بويأ نب ركب يبأ نب دمحم نيدلا سمش خيشلا دقع ©

 «نايبلا ملعو نآرقلا مولع ىلإ قوشملا دئاوفلا» هباتك يف اًباب (ه 1 تا ةيزوحلا

 ءاملع لاق» :هيف لاق ؛ةيانكلا نيبو اهنيب قرفلاو ءاهماسقأو اهدح هيف نيب «ةراشإلل»

 رهاوجو مالكلا حلم نم كلذو ءايفخ ىئعم هب ديرت (ديج اًظفل قلطت نأ ةراشإلا :نايبلا
 . 17«ماظنلاو رثنلا

 نايبلا رداصم مها اهتدروأ امك ةيانكلاو فادرإلا نم دهاوشو ةلثمأ اهل دع مث

 «دامملا عيفر «داجنلا ليوط نالف : عونلا اذه نمر: : لات عضوم يف هلوقك ؛ يبرعلا

 - دامعلا ميفر - هلوقبو  هتقلخ مامت ىلإ - داجنلا ليوط - هلوقب ةراشإ ءدامرلا ريثك

 هارق ةرشك ىلإ - دامرلا ريثك - هلوقبو .قارطلاو فايضالا هفرعي عفترم هتيب نأ ىلإ
 نابج - مهلوقب اوراشأ ءليصفلا لوزهم «بلكلا نابج نالف :اضيأ نولوقيو .فايضالا

 اهباتذأآ كرحتو اهباقر يولت تراصو «قارطلا هبالك تسنأ هقارط ةرثكل هنأ ىلإ -

 بلح ةموادمو «نابلالا هيقس ةرثك ىلإ - ليصفلا لوزهم - مهلوقب اوراشأو ؛هب احرف
 ةعاتصلا هذه بابرأ ضعبو . . .كلذ ببسب ليصفلا لزهيف ءاهنابلا كلذب لقتف .هيشاوم
 : . (2)«ءاميإلا عونلا اذه يمسي

 تلق ام - صيخلتلل لوطملا هحرش يف ينازاتفتلا ىري امك - ءاميإلا نأ تفاللا نمو
 طئاسولا تلف نإ اهريغل بسانملاو» :لاق ؛ضيرعتلاب ٌةيانك نكي مل امو ءهيف طئاسولا
 527 5 00 : هلوق يف امك ءافحخ الب

 لوحتي مل مث ةحلط لآ يف هلحر ىقلأ دجملا تيأر اموأ
 تاحلطصملا ضعبل ةيقيسقحلا ةلالدلا لهجي ميقلا نبا نأ رهظيو , 6)«ةراشإلاو ءاميإلا

 عيفر «داجنلا ليوط : لثم هطئاسو تلق ام اًعباس اهركذ يتلا ةلثمالا يف نإف ؛اهقلطي يتلا

 . ليصفلا لوزهم : لثم هطئاسو ترثك ام اهنمو .ءىَش يف ءاميرإلا نم سيلف ءدامعلا

 هيف قوبسم وهو «ةراشإلاب ةيانكلا هقاحلإ امومع نايبلا لئاسم يف هعاب ةلق دكؤي امو
 باتك يف ريثألا نباو «2406ةدمعلا» باتك يف يناوريقلا قيشر نباك ؟نييغالبلا ضعب نم
 .«بلاطلا ةيافك»

 .413 ص «لوطملا (3) .125 ص «قباسلا ردصملا (2) .125 ص قوشملا دئاوفلا (1)

 باب يف ربثألا نبا لاقو «305 ١1 ةدمعلا ؟ليثمتلاو ةيانكلا تاراشإلا عاونأ نمو» :قيشر نبا لاق (4)

 هل ليقف ةيلهاجلا لهأ يكيي ناكو ٠لبقم نبا لوقك ؛ليثمتلاو ةيانكلا اهنمو» :اهنم ةيانكلا لعج دو ةراشإلا

 :202 ص «بلاطلا ةيافك باتك يف لاقف .كلذ يف

 اريمحو كع داور اهدار دقو 2 اهّلهأو رابدلا يكبأ ال يل امو

 اريط مل اهناطعأ يف عقوف 2بنئاج لك نم بابجألا اطق ءاجو
 رثبلا يهو :بج عمج بايجالاو ..50 1 مالس نبا تاقبطو 2141 :؛132ص ؛«لبقم نبا ناويدب ناتيبلاو

 . ءاملا ةريثكلا
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 يف ةراشإلا نأ هل رهظف ءةيانكلاو ةراشإلا نيب قرفلا ةنابإ ىلإ ميقلا نبا لقتتا مث

 برعلا دنع ادئاس ناك يذلا موهفملا قفاوي ام اذهو «حيبقلا يف ةيانكلاو «نسخلا

 شحافلا نعو «نسحلا ظفللاب حيبقلا ىنعملا نع ريبعتلا ءاملعلا ىضعب دنع يهف١ ؛ لئاوألا

 .(!!هركذ حبقي ناك اذإ الإ ءهريغب ءيشلا نع ينكت ال اهنأ برعلا ةداع نمف .رهاطلاب

 يذلا ماعلا موهفملا اذه رواجتت تايانكلا اهيف عقت يتلا لاوحالاو تاماقملا نأ نيح يف

 تايانكلا يف ام لعلو ؛حبقلا نع ةيانكلا ىلع ةرصتقم اهلعجيو .يفيظولا اهلاجم قيضي
 ىلإ ازيحتم وأ لاتقل افرحنم الإ ... » :ىلاعت هلوق اهنمو ١؛كلذ ىدعتت اهنأ ىلع لدي ام ةبنآلا

 ضع :مدنلا نع ةيانكلا يف مهلوقو «ةميزهلا نع زيحتلاب ىنك ؛[لافنالا] 44222 ...دف

 نيب مركلا :مهلوقو ءهتفعو هتراهط نع ةيانك ءبوثلا يقن نالف :مهلوفو ؛هيدب ىلع

 . مركلا نع ةيانك «هيدرب
 نأو ءاهغلبي نأ ملكتملا دوي يتلا ةيمالكلا ضارغألا رثكال عستي بولسأ نذإ ةيانكلاف

 | . حيرصتلا قوفي اريثأت نيرخخآلا يف اهب رثؤي
 ظفل قالطإ يه ةيانكلا نإ) :اولاق نايبلا ءاملع نإ :ةيانكلا دح يف ميقلا نبا لاقو

 مل اضرأو مهلاومآو مهرايدو مهضرأ مكقروأو 9 :ىلاعت هلوقك ؛حيبق ىنعسص ىلإ ريشي نح
 ةهجو مهئطو لحم نك يتاللا مهءاسن ةيناثلا صضرالاب دارأ ء[بازحالا] 472«4) .. .اهوعت

 اهانأايه يأ ؛[ءايبنألا] 422 ... هجوز هل انحفصأو ... > :ىلاعت هلوفو ءمهعاتمتسا

 يأ ؛[دوه] 4422 ... تكحصف دمك كآرماو» :ىلاعت هلوق هنمو ءربكلا دعب ةدالولل
 يتلاو ءةغللا يف ةيانكلا موهفم نع جرخي ال فيرعتلا اذه نأ مولعمو .©708تضاح

 .نسحلاب حيبقلا رتس يف هلعجو ميقلا نبا هصصخ نإو ءاقلطم رتسلا ينعت
 لاق :نايبلا ءاملع دنع درو امك يحالطصالاو يوغللا ىنعملاب هولتي نأ ثبلي ال مث

 نأ ةعانصلا يفو ءرتسلا ةغللا يف ةيانكلا :نفلا اذه يف قاذحلا نم نيرخأتملا ضعب

 كلذ يف ظفللا لمعتسا اذإو .اهتدارإ يأ ؛هنمض عم ةقيقحلل اًبسانم (ديعب (زاجم دصقت

 . 3)«ةراعتسالا نم اًبرض ناك

 امأر» :لاق ١يشكرزلا رظن يف ةلطاب ةياغ يهو .«259 ص «ةينايبلا ةروصلار نآرقلا ؛نيسح رداقلا دبع (1)

 :ىلاعت هلوق يف امك .بوثنلاب بلقلا نع اوتكف ؛طلخف هركذ مبقي امع الإ ينكت ال برعلا نوك ىوعد

 .311 :2 نآرقلا مولع يف ناهربلا .«قبس امم كلذ ريغر ؛[رثدملا] 4 <12 رْهَشف لهن
 .127 ص «.قوشملا دئاوفلا (2)

 .127 ص ءنقبالا ردصملا (3)
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 مراللاب هنع ءاملعلا ربع ام كلذف اهل يقيقحلا ىنعملا بساني (زاجم ةيانكلا نوك امأف
 ةقالعب ناطبتري امهنإف كلذك اماد امو «نادراو ةيانكلا يف ناينعملاف ؛اموزلم يضتقي يذلا

 ةقالعلا كلت ءاملعلا روص دقو «موزلملا وه ةياهنلا يف دوصقملا ىنعملا ناك نإو ءرواجتلا

 هب ىنكم ظفللاف ءاضيأ مزاللا ةدارإ راوج عم موزلملا ةدارإو مزاللا ركذ» :مهضعب لوقب
 . (!)ةهنع ىنكم ىنعملاو

 نييغالبلا لئاوأ نم (ه 429 ت) يبلاعثلا نإف ؛ةراعتسالا نم برض ةيانكلا نأ امأو
 يف هيلإ ةراشإلا تفلس امك .«ةحاصفلا ةضور» هباتك يف فينصتلا كلذ اهوفنص نيذلا

 دقو .(20:عقوملا ةسح ةراعتسالا هذه نأ ملعاو» :يبلاعثلا لاق ؛ثحبلا اذه نم عضوم

 يتلا يه - راجملا نم نيردحنم امهنوكل - ةراعتسالاو ةيانكلا نيب ةعماجلا ةبارقلا نوكت

 .تقولا سفن يف اعرفو ًالصأ امهرابتعا ىلإو ءامهلخادت ىلإ يدؤت

 عفدلاو باطخملا يف لامجإلا» يف ميقلا نبا هاريف يئانكلا ريبعتلا نم ضرغلا امأو

 هللا لاق ؛نكمأو ةفلألا يف خسرأ وه ذإ ؛لوقلا نم رجهلل بنجتلاو نسحا يه يىتلاب
 20««4 ميمح يلو هلأك ةوادع هنيبو كنب يذلا اًذِإَف نسحأ يه يبلاب عقدا ...» :ىلاعت
 ىف بانطإ هيف ناك ام لامجإ يف لثمتتو «ةضحم ةيغالب ىلوألا ةدئافلاف ,(3):غتلصف]

 ْ .اهسفن ةغالبلا رخآلا وه دعي يذلا راجيإلا هيلع بلغي يذلا ةيانكلا بولسا
 مداصتلا قيرط نم سيلو «اروتسم ىنعملا داريإب متي كلذف نسحأ يع يتلاب عفدلا امآو

 . عمتسملا ىذأتي الف ءهب حيرصتلاو رهجلا وأ

 قافولا خسرت نأ اهنأش نم ةيقالخأ ةياغف لوقلا نم روجهملا بنت ضرغ امأو

 .بلقلا ةظلغو .لوقلا ةجاجف فالخب ءمهنيب طبارتلا عيشت *: نأو .«سانلا نيب يعامتجالا

 .ميركلا نآرقلا يف درو امب ة 6 ةميقلا هذه ميقلا نبا ديأ دقو

 ال نيدلاو » :ىلاعت هلوق يف وغللاب ةنجهتسملا ءايشالا نعع» ةيانكلا لوقلا روجهم نمو

 هظافلاب ءىشلا نوركذي ال يأ ؛[ناقرفلا] « 422 اًمارك اوّرَم للاب اور ذو روزلا َدوُدَهَشَ

 ,(4):هل نيركنم هنع نيضرعم هلوق نع نوهزنتيو ءهظفل نع نونكي امئإو «ةنجهتسملا

 .407 ص ؛لوطملا (1)
 نع ريبعتلا يهف ةيانكلا امأو» :هلوقب ةيانكلا فرع نأ دعب كلذ ىبلاعثلا دروأ .45 ص ؛ةحاصفلا ةضور (2)
 .45ص «ءةحاصفلا ةضور «همزاول ضعبب ىنعملا

 . 128 ص «قوشملا دئاوفلا (3)
 2.263 ص «ةيئايبلا ةروصلاو نآرقلا ءنيسح رداقلا دبع (4)
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 يتلا تاياغلا كلت نم ريثك نم ًاليلق دعي ةيانكلا ةياغ نم ميقلا نبا هركذ ام نأ مولعمو
 ؛هباتك عوضوم رابتعاب ةيقالخالا ةميقلاب دتعا امئإو ءصضارغالاو تاماقملا ددعتب ددعتت

 ةينيدلا ءاوجألا قاطن نع جورخلا مدع هيلع متحي امم «نايبلا مولعو نآرقلا مولع يف وهو

 . ةيقلخلاو

 لوق اهنم ميقلا نبا لضف ثيحب ءاهيف اوفلتخا نايبلا ءاملع نإف :ةيانكلا ماسقأ امأو

 يف لاقو ««رئاسلا لثملا»و «ريبكلا عماجلا» ؟17هيباتك يف اهنع ثدحت يذلا ريثالا نبا

 يذلا مسقنيو .هلامعتسا نسحي ال امو ؛هلامعتسا نسحي ام :نيمسق مسقنت اهنإ :لرالا
 : يه .ماسقأ ةعبرأ ىلإ هلامعتسا نسحي

 .ةرواجم الو فادرإ الو ليثمتب سيل امو «ةرواجملاو .فادرإلاو «ليثمتلا

 لوقك ؛هلامعتسا نسحي الو هركذ حبقي يذلا وهو» :ةيانكلا نم يناثلا مسقلا امأو

 : يبنتملا بيطلا يبأ

 اهتالوارس يف امع فعال اهرمخ يف امب يفغش ىلع ينإ
 ركذ دقو ءاهنم نسحال روجفلا نأ هللا ملعو «ةفعلاو ةهازنلا نع ةيانك هذه نإف

 "لاكن «ةروص لمجأ يف هرربأف ىنعملا اذه يخرلا فيرشلا

 رزاملا نامض يف امع فدصاو ىلحلاو رمخلا نمضي ام ىلإ نحأ
 .(©)«ءاوس ناينعملاو اهفطلا ام ةيانكلا هذه ىلإ ىرت الأ

 قلعتأ هاوس ءركذي اًنيش ةبانكلا يعون يف ريثالا نبا هلاق ام ىلع دزي مل هنأ مولعمو
 . اهدروأ يتلا دهاوشلاو ةلثمالاب وأ ,؛لوالا عونلا ماسقأ ةرثكب رمألا

 اهبسن يتلا لوالا مسقلا بورض نع رهظي اميف لدع ريثألا نبا نأ ريكذتلا باب نمو
 هنم مسق لك نوكي نأ ميسقتلا طرش نم نال ؛حيحص سيل ميسقتلا انهو» :لاقف «هريغل

 ةلصاف دودح كانه تسيلف .©)6. . .لصالا مومع نع هلصفت ةصاخ ةفصب اًصتخم

 .ةطوبضمو ةنيعم تارابتعال اهنيب

 .127 ص ءقوشملا دتاوفلا (1)

 :اهعلطم ةديصق نم تيبلاو «132 ص «قبالا ردصملا (2)

 رذاعملاب (رصنتسم ال دبلا وخأ رداقملا وفع لان عيفش ريغب

 : ةيلاتلا ةلكاشلا ىلع رييختلا ضعب هيفو
 ررأملا نام يف امع فدصيو ىلحلاو رمخلا نمضت ام ىلإ نحب

 .411 .؛1 ناريدلا مجار

 .59 .3 رئالا لملا(3)
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 ظافلا عضوتف ىنعم ىلإ ةراشإلاب يتأيو - ةيانكلا ليبس ىلع هيبشتلا وهو :ليثمتلاف

 ةراشإلا تدصت يذلا ىنعملل الاثم ىنعملا كلذو ظافلالا كلت نوكتو ءرخآ ىنعم ىلع

 ريوصتلا ةدايز هيفو «بويعلا نع هزنم يأ ؛بوشلا ىقن نالف :انلوقك ؛هنع ةرابعلاو هيلإ

 ةبغرلا وأ هيف ةبغرلا ةعرس ىلإ هب يدؤي امم ؛يقلتملا سفن يف عفوأ نوكيف ءهيلع لولدملا
 . هلع

 4« ©22 ... طنببلا لك اهْطسْبن الو كقدع ىلإ ةلولغم كادي لمجن الو » : ىلاعت هلوق هتلثمأ و

 ال يذلا لولغملاك ةيطعلاب هدي دمي ال ليخبلا نأل ؛ليثمت نسحاب لخبلا لثمف ؛[ءارسإلا]

 كدي لعجت الو لقي ملو 54 كقنع نلإ ولم كدي لمجن الو» :لاق امئإو ءهدي دمي نأ عيطتسي
 قئعلا ركذ بانف «« طسبلا لك اهطسب الو» :ىلاعت لاق دق هنال ؛قنعلا ركذ ريغ نم ةلولغم
 لغب ةداعلا ترج ىتلا تاياغلا ىصقأ ىه قنعلا ىلإ نيديلا لغ نال ؛لغلا لك هلوق نع
 ١ ١ .(!)اهيلإ ديلا

 كرتي نأ وهو .ليثمتلا نيبو هنيب قرفو ؛ةمادق هقلطأ حلطصم وهو :فادرإلا امأو
 .داجنلا ليوط نالف :انلوقك ؛هل فدارو هيلع ليلد وه امب ىتؤيو ىنعملا ىلع لادلا ظفللا

 سيلو ؛ةماقلا لوط ىلع ليلد وه ام ركذ نكلو «ءضرغلا وه يذلا ةماقلا ليوط دارملاو

 .هتلثمأ نم كلذ انفرع امك ليثمت وه امنإو «ءبويعلا نع ةهازنلا ىلع ليلدب بوثلا ءاقن

 .ميسقتلا اذه باحصأ اهيلإ دمع يتلا ©2)عيرفتلا ةرثكب ابعي مل ميقلا نبا نأ رهظيو

 بناجلا يف ثحبلا نع ءاملعلا ناهذأ تفرص اهنأ وأ اهبيع نيبي ملو يه امك اهدروأف

 . اهيف ءىش مهأ وهو «ةيانكلل ينفلا

 هيلع رصتقيف ءهرواج ام ىلإ اًيناج هكرتيف ءمىش ركذ فّلؤملا ديري نآف :ةرواجملا امأف
 :ةرتتع لوقك ؛دوصقملا ىنعملا ىلع هتلالدب ءافتكا

 مدقم لامشلا يف رهزأب تنرق ةعشأ تاذ ءارفص ةجاجزب

 .(ة!اهيلع ةلمتشمو اهل ةرواجم اهنال ؛ةجاجزلل ركذلاو «ةرمخلا يه ءارفصلا ظفلف

 .128 2127 ص ؛قوشملا دئاوفلا (1)

 يف ينأيام وهف ثلاثلا عرفلا امأو :؛لثملا باب وهف يناثلا عرفلا امأو «ةعادبلا لعف» فادرإلا عورف نم (2)
 .130 :؛129 ص «قوشملا دئاوفلا عجار . بجوم ريغ نم ءانثتسالا وهف عبارلا عرفلا امآو ؛طرشلا باوج

 :وهو «ةقلعملا نمض تيبلا .132 «قوشملا دئاوفلا ()

 مدقم لامشلا يف رهرأب ثنرق ةرسأ تاذ ءارفص ةجاجزب
 . . .رارسألا ىلع افيأ عمجتو .امهريغو ةهجلاو ءديلا طوطخ نم طخلا امهو :ررسلاو ءرس عمج :ةرسالا

 .341 ص «ينروزلل عبسلا تاقلعملا حرش عجار
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 رهو ةيلحلا يف اثني نم وأ » :ىلاعت هلوقكف :ًةرواجم الو اًادرإ الو ًاليثمت نكي مل ام امأو

 ؛ةمعنلاو ةنيزلا يأ ؛ةيلحلا يف نونيزتي مهنأب ىنكف ء[فرخزلا] « 52) نيم ريغ ماصخلا يف

 جاحي ناهرب الو نايب هدنع سيل يأ ؛نيبم ريغ ناك موصنلا ةاراجم ىلإ جاتحا اذإ وهو

 . (17:لاجرلا ةرطف نع نهناصقنو ءاسنلا لوقع فعضل كلذو «همصاخ نم هب
 - ريثالا نبال تسيل اهتقيقح يف يه ىتلا  ماسقالا هذه ىنبت ميقلا نبا نأ حلاو

 دعي الآ مث «ةيانكلا عاونأ لكب هلهج مدع مغر ءماقالا ةيقب ىلع هيدل ةريثأ اهلعجو
 نيسرادلا دجنو الإ ماقم نم ام هنال ؛لوقلا ةلفان نم تاميسقتلا هذه ةعيبط يف ثحبلا

 مهنومهتيف .يكاكسلا مهسأر ىلعو «نييغالبلا ىلع - هلجأ نم - ةمئاللاب نوحني

 اذإ ينلا ماسقالا ريثكتب مامتهالاو ١ يئانكلا ريبعتلا يف ةينفلا بناوجلا نع فرزعلاب

 نأش يف فرش يفنح لوقي ؛؟فلكتلا نابو ءاهيف لحمتلا رهظ اهتلئماب اهتلباقم تلواح

 تافيرعتلا عم قباطتت ال اهدهاوش ىرن كلذلو» :ةيئانكلا ماقألا كلت يناعم فالتخا

 قوذلا هنم فنأي يذلا فلكتلاو فسعتلا باكتراو ليوأتلا نم ريثكب الإ ءاهيياقمو

 .(6)2عبطلا هنم رفتيو

 بناجلا كلذ ىلع مامتهالا بصنا ول اذبح هنأ بقاشلا همهفب ريثألا نبا كردأ دقلو
 امسقم ءريبكلا عماجلا يف اهدروأ يتلا ماقالا نع ريخالا يف لدعف «ةيانكلا يف يبدالا

 اهيف اوفرسأو (ريثك نويغالبلا اهب متها يتلا ماسقألا للق كلذيو» ؛نيرراب نيمسق اهايإ

 ناهذأ تقهرأ يتلا ةيقطنملا ةيلقعلا بناومجلا ىلع ةينفلا رهاظملل اًبيلغت 2306 فارسإ اميأ

 . عسوأو بحرأ تاءاضف ىلإ اهلاقع نم قلطنت ةيانكلا لعجت ملو «نيسرادلا
 لوالا نيمسقلا يف لدعي هلمج يذلا وه ماقألا ةرثك ىلع ريثالا نبا كرادت لعلو

 ةمسقلا ربتعا نإو ءريخألا مسقلا نع تكس دف هنإف ءةيانكلا ةرئاد امهلخدي امب يناثلاو

 لدعيف «ىنعم ىلإ ةراشإلا ىلع دمتعت اهرهوج يف ةيانكلا نآل ؛ةحيحص ريغ اهتاذ يف
 اذهو «هيلإ ةراشإلا تديرأ يذلا ىنعملل الاثم ظفللا كلذ نوكيو ءرخآ ظفل ىلإ هنع

 ليخد انيأر يف وهف ريخالا مسقلا امأ .؟ليثمتلا» وهو لوالا مسقلا عم قفاوتي ديدحتلا

 ةقالع تحن نويغالبلا هركذ يذلا لسرملا راجملا عاونأ نم عون هنال ؟ةيانكلا ىلع

 .132 ص «قوشملا دئاوفلا (1)



 ماد امو ءهيلإ ريشت يذلا زيحلاو تاحلطصملا ةلالد ىدعتت ال ةلأسملاف ؛(!17«ةرواجملا»

 نإف تاحلطصملا ةيقب نيبو هنيب لصفي اًدح اهدحي الو هتلالد راطإ طبضي ال حلطصملا
 . ميسقتلا ةرثك نم ىودج الف مث نمو ءهب دتعي ال هرود

 نيب اًعَروم ىتأ دقو «ريثالا نبال يقيقحلا فقوملا ديدحت ىلإ لصي ميقلا نبا داكي الو
 اًفانصأ هلامعتسا نسحي يذلا مسقلل ركذ نإ هنال ؛«رئاسلا لثملا»و ؛ةريبكلا عماجلا» هيباتك

 ال ام ىلإو نسحي ام ىلإ اهميسقت ىلع ةياهنلا يف هيأر رقتساو ءاهنع لدع هنإف ؛ةديدع

 وهو .(©اّعم بكرملا يفو درفملا يف ينأت ةيانكلا نأ ىلإ هبني ميقلا نبا اتسفي الو
 0 ا اذه يف قوبسم

 مل مهضعبو «ةيانكلا نم هلعج مهضعبف :نايبلا ءاملع هيف فلتخا دقف ضيرعتلا امأو

 اًفيرش اعقوم هل نأ وهو :«ريبكلا عماجلا» يف هل ريثالا نبا فيرعت دروأ مث ءاهنم هلعجي

 نايبنا ملع نم فيطل عون وهو ءابناج ظفللا كرتو :ىنعملا ركذ هيف متيو ءاميرك ًالحمو
 «ضيرعتلا نم ةيانكلل ةلثمأ اوركذف ءامهنيب اوقرفي ملو؛ةياثكلاب ءاملعلا ضعب هطلخ دقو
 ؛يركسعلا لاله وبأو «يجافخلا نانس نبا كثلوأ نمو ؛ةيانكلا نم ةلثمأ ضيرعتللو

 .«رئاسلا لثملا» هباتكب اضيأ تدرو نينفلا لخادت ىلإ ةراشإلا نأ مولعمو .«4!يمئاغلاو

 ركذي نأ يه ةيانكلا نأ ىرسيف ؛ضيرعتلاو ةيانكلا نيب قرفلا ىلإ ميقلا نبا لقتني مث
 ةقيقح نإف «سمللاب عامجلا نع لجو زع هللا ىنك امك ءهل عوضوملا هظفل ريغب ءيشلا
 نادبالاب ةسمالم عامجلا ناك املو «هتسمل اذإ ءيشلا تسسم لاقي ؛ةسمالملا يه سمللا

 .حيرصتلا ةيانكلا دضو ء(زاجم سمللا مسا هيلع قلطأ رخآ رمأ ةدايزو

 نع حبولتلا هّلصأو ءركذي مل ءىش ىلع هب لدي اًئيش ركذي نأ وهف ضيرعتلا امأو
 نأ وهو ؛دحاو قرف ىلع الإ صني مل ميقلا نبا نأ رهظيو .«0هبناج وهو ءيشلا ضرع

 لوأتن نأ نكمي امك ءاراجم وأ ةقيقح ىتأي دق يذلا ضضيرعتلا فالخب ءزاجم ةيانكلا

 .هبناج يأ ؛ءيشلا ضرع نم ةغلا وهو «كلذ

 .199 ص ؛ىرغأ ةءارق ةيبرعلا ةغالبلا تايبدأ (1)
 .127 ص «قوشملا دئاوغلا (2)

 .57 3 رئاسلا لثملا (3)
 .133 ص «,قوشملا دتاوفلا (4)

 ةلالد مالكلا نيمضت» :ضيرستلا نأ وهو «يريونلا فيرعت عم قفتي هلعلو ؛.133 ص ءقباسلا ردصملا (5)

 .60 «7 برالا ةياهن ؛هلخبب ضرعت نمل .لخبلا حبقتأ ام :كلوقك ؛ركذ اهل سيل
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 نبا» نإف ؛اديدجت وأ اعادتبا اهيف دجن مل نينفلا نيب قيرفتلا ةلواحم انربدت اذإ نحنو
 «ةراشإلا عاونأ نم امهلعج امنيح ضيرعتلاو ةيانكلا نيب اولصف نيذلا لئاوأ نم قيشر

 لعج نم بوصأا ةقرفتلا نأ ودبي ناكو .217«اهبرض يتلا ةلثمالا يف امهنيب دعابو

 لاق .مسق هنإ لقي ملو ءاهنم 0و لج يتاكحلا نأ ليلدب ؛ةيانكلا نم امسق ضيرعتلا

 نم سيل ركذ امم هلاثمأو ضيرعتلا نال !مسقنت لقي ملو توافتت لاق امنإ» :يناراتفتلا

 ريثألا نبا هيلإ بهذ ام ميقلا نبا عباتيو رن هيفو «معأ وه لب ءطقف ةيانكلا ماقأ

 : سيقلا ئرما تيب هرابتعا يف

 لالذإ يا ةبعص تُلذف تلضرو انمالك قرو ىّسحلا ىلإ انرصو

 ركذ هركذ حبقتسا املف «عامجلا ركذ وه هضرغ نال ؛ةيانك سيلو .ءضيرعتلا نم

 اًمسرتم ناك ميقلا نبا نأ اتيعدا اذإ ةلدالا انروعت ال نحنو ؛23هيلع هب لدو رخآ اًمالك
 .اهانركذ يتلا عضاوملا رثكأ يف مهل ادلقم ءاملعلا نم هريغ ىطخل

 :نيمسق ىلإ مسقنت ةيانكلا نأ ىريف «ءضيرعتلاو ةيانكلا ماسفأ ركذ ىلإ لقتني مث

 يف هللا هبجوأ دقف ضيرعتلا امأو «هلامعتسا نسحي ال امو ؛هلامعتسا نسحي ام امهدحأ

 4« <7272 ... ءاستلا ةبطخ نم هب متطرع اًميف ِمُكْيلَع حاج الو» :ىلاعت لاقف ؛ءاسنلا ةبطخ
 «قيشل كيلإ ينإو «ةنسحل كنإو ؛ةليمجل كنإ :ةأرملل لجرلا لوقي نأ يهو «[ةرقبلا]

 : يثراحلا رديمشلا لوق هتلثمأ نمو .24). . .نوكي وهف اًئيش هللا ردق نإو
 (ة)ايفاوقلا ريمغلا ءارحصب متتفد ام دعب رعشلا اوركذت ال انمع ينب

 ةوقلاو مهل ةبلغلا نم عضوملا اذهب مهنيب ىرج ام هدصق لب ءرعشلا سيل هدصق نإف
 ,260 . . .ًضيرعت هنفدو رعشلا ركذ لب «كلذ ركذي مل هنأ الإ «مهيلع

 .183 ص «(ةيغالب نوثف .بولطم دمحأ (1)

 .412 نص ؛لوطملا (2)

 .133 سع .قوشملا دئاوفلا (3)

 .134 ص «قباسلا ردصملا (4)

 نب ثراحلا ينب نم :يثراحلا رديمشلا وهف :رديمشلا امأو» :206 ص فلتخللو فلتوملا يف يدمآلا لاف (5)

 :اعيمج دربملاو بلعث اندشنأ :لاق شفخالا ناميلس نب يلع نسملا وبأ هل اندشنأ «سراف ءرعاش «بمك

 ايفاوقلا ميمغلا ءارحصب متتفد ام دعب رعشلا اوركذت ال انمع ينب

 «..مهل ال مهيلع ميمغلا موي ناك هنآك ءرعش يف أرخفم عدي مل يأ ؛ امفيأ ريمغلاو

 .135 ص «قوشملا دئاوفلا (6)



 ءاهقاس يتلا ةلثمالا ةرثك مغر اذهو ءاماسقأ ضيرعتلل نأ عدي مل ميقلا نبا نأ قحلاو
 نآرقلا نم وه ام اهنم يتلا دهاوشلاو ةلئمألا كلت ماسقالاب ينعي ناك اذإ الإ مهللا

 .رثنلاو رعشلا نمو «فيرشلا يوبنلا ثيدحلا نم وه ام اهنمو ؛ميركلا
 ىلع نينفلا نم هدروأ ام رثكأ يف الوعم ناكو «ضيرعتلاو ةيانكلا ميقلا نبا سرد

 ىلإ هنإف كلذبو «قيشر نباو ريثألا نبا مهنم ركذلاب صخنو .نيقبالا ءاملعلا لاوقأ
 . عادتبالا ىلإ هنم برقأ عابتالا

 .قيشر نبا نم اهيلإ قوبسم ةركف يهو ؛ةراشإلاب ةيانكلا هقاحلإ هعابتا رهاظم نمو

 ةيانكلا يف اهلاجم رصحو ءرتسلا ينعي يذلا اهل يوغللا ىنعملاب ةيانكلا دح يف هؤافتكاو
 .ناييلا ملع يف هعاب ةلق حجري امم .نسحلاب حبقلا نع

 «ضيرعتلا نم وأ اهنم حيبقلاو نسحلا يف ثحبلا ءانع هسفن ميقلا نبا فلكي ملو
 .ريبكلا مماجلا يف ريثآلا نبا اهدروأ امك ةيانكلل ءاملعلا ضعب ميسقتب ىضترا هنأ امك

 للخلا يف هيف بيعلا نمكي يذلا ينبتلا كلذ ببس ام يردن انسلو ءدعب اميف اهنع لدعو
 .هتاحلطصم فنتكي يذلا

 فالتخاو ءاهعونت عم اهدروأ يتلا دهاوشلاو ةلئمالا ةرثكك هل بسحُي ام ناكو

 . ةيباطخلا اهتايوتسم
 «نييغالبلا طاسوأ يف اريبك اجاور ينيوزقلا بيطخلل حاتفملا صيخلت باتك يقل *

 .هراكفأو هلئلام ضعب ىلع بيقعتلاو «هحرشب مايقلا يف رهظي هب مهباجعإ ناكو

 ينازاتفتلا رمع نب دوعسم نيدلا دعس كلذ ىلع اوفكع نيذلا ءاملعلا نمو «©

 امهامسو ًرصتخمو الوطم :نيحرش» صيخلتلا حرش يذلا ء(اه 791 ةنس ىفوتملا)
 اًملم ةفسلفلاو قطنملا يف اعراب ودبي ام ىلع ينازاتفتلا ناكو .21): نيمسالا نيذه سفنب
 نايرتعي اناك نإ فعضلاو نهولا زاربإو «راكفالا ليلحت يف امهتادأ هروعت ال ءامهاياضقب

 ىأر نإ اهبوصيو اهدقنيو ءارآلا كلت لوانتي هرابتعاب ؛يئيوزقلا بيطخلا وأ يكاكسلا ءارآ

 نإف ؛ثحبلا اذه يف هل ضرعنس يذلا وه «لوطملا» هح رش ناك املو . كلذ يضتقي رمآلا

 هحرش نأ ىلإ ودبي ام ىلع كلذ عجرمو .222:صيخلتلا حورش ريخ» هودع ءامدقلا

 ءارآ نيب الو «ةفلتخم ثحابم نيب هعروي مل ذإ ؛يكبسلا حرش نم اّنايب حضوأ ةماعب»

 .355 ص  خيراتر روطت ةغالبلا ()

 .59 ص «نايبلا ملع 00(
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 حاتفمو يرشخمزلا فاشكو رهاقلا دبع يباتك ىلإ عوجرلا ءَدْكَو لعجو ةدعابتم

 .(1): . . .مهيلع هب ضرتعا ام لك يف بيطخلا ىلع اًدارو مهئارآ نيب ًالباقم «يكاكسلا

 دنع نيتلالد اهل نأ نيبو ؛حالطصالاو (2)ةفللا يف ةيانكلا فيرعب يناراتفتلا ادب

 ركذ يف نمكت هتلصحمو .ملكتملا لعف وه يذلا ردصملا ىنعم امهادحإ :نايبلا ءاملع

 .هنع ىنكم ىنعملاو ءهب ىنكم ظفللاف ءاسضيأ مزاللا ةدارإ راوج عم موزلملا ةدارإو مراللا

 : هلوقب ينبوزقلا بيطخلا هيلإ راشأ يذلا وهو .ظفللا سفن يهف :ةيناثلا ةلالدلا امأو

 دارملاو ءداجنلا ليوط نالف :اتلوق لثم ءهعم هتدارإ زاوج عم هانعم مرال هب ديرأ ظفل

 انه نم حضتيو .2)داجنلا لوط ةقيقح داري نأ راوج عم «ةماقلا لوط وهو ءهانعم مزال

 ىلع رصتقا يذلا ينيوزقلا بيطخلا فالخب ءنيتلالد ةيانكلل تبثأ يناراتفتلا نأ فيرعتلا

 ثيحب «ةدحاولا لدب نيتلالدلاب دتعي هنأكو ءاهيلإ ةراشإلا َتَمَن يتلا ةيناثلا ةلالدلا ركذ

 نع فلتخت ةيانكلا لعجي ام وهو «يئانكلا ريبعتلل نيتيساسأ نيتينب ةياهنلا يف نالكشت

 نع ةعنام ةنيرق زاجملا يف نوكي نأ مزلي هنال» ؛هفالخب اهيف «يقيقحلا ىنعملا ةدارإب راجملا

 .(4)«مزاللا ءافتناب موزلملا ءاغتنال ؛راجملا ىفتنا ءاذه ىمنتنا ولف يقيقحلا ىنعملا ةدارإ

 يف دورولا زئاج يقيقحلا ىنعملا نأ ىلإ رظنلا هيجوتب اذه ىلع يناراتفتلا كردتسيو
 رلعتي دف امك 0©«2حاتفملا يف يكاكسلا هيلإ راشأ ناك ام وهو ءاّبجاو سيلو «ةيانكلا

 44122 .. ءيش هظمك سين ...» :ىلاعت هلوقك ؛هتدارإ نم عنمي ضراعل انايحأ هتدارإ

 الف «ةيانكلا قيرطب ةيلثملا يفن ديفي هنأو «ةيلصأ فاكلا نأب لوقلا ىلع ؛[ىروشلا]

 .(60«ىلاعت هل لثملا توبث ديفي هنال ؛هيف يقيقحلا ىنعملا ةدارإ حصي

 .355 ص «خيراتو روطت ةغالبا (1)

 اهب حيرصتلا تكرت اذإ .ثونكو ءاذك نع اذكب تبنك كلوقل ردصم ةغللا يف ةياتكلا» : يناراتضلا لاق (2)
 .407 ص «لوطملا

 . 150 :3 حاضيإلا ةيغيو 4407 ص ؛.لوطملا (3)

 .407 ص «لوطملا (4)

 .403 ص .مرلملا حاتفم 0(

 .150 3 حاضيإلا ةيخب (6)



 نأ نوكل ؛راجم ىلإ لوحتت اهلعجي ال ةيانكلا يف ةقيقحلا ةدارإ عانتما نأ مولعمو
 ةركفلا هذه فيرش ديس ريملا طسب دقو .ديعبلا ىنعملا بيلغت ىلإ امئاد فرصني نهذلا

 «[ةدئاملا] « <20 ... ناَتْطوُسْيم هاني لب ... » :ىلاعت هلوق هداريإ لالخ نم اًحضاو اًطسب
 اريثك كانه ةيانكلا قيرطب لمعتسا دقف ءةدارإلا كلت عانتمال ؛ ةيانكلا ىلع عرفتم راجم

 ازاجم انهه لمعتسا مث ءطسب وأ دي روصتي نأ ريغ نم دوجلا هنم مهفي ثيحب راص ىتح

 ئوتسا شرعا ىلع نمحرلا» :ىلاعت هلوق يف هرئاظن كلذ ىلع سقو «دوجلا ىنعم يف
 لدتو .«17«[نارمع لآ] 22<«4 ... مهبلإ رظي الر ... » :ىلاعت هلوقو ء[هط] 4422

 ىنعملا نع ةقيقحلا يف دلوتي ال ديعبلا ىنعملا نأ ىلع دهاوشلا هذه لثم يف ةيانكلا ةيصاخ
 ةيانكلا ةلالد نإ مهلوق ىنعم وه كلذو .ضحم يلقع جاتن وه لب «ةيانكلا يف لوألا

 .ةيوغل وأ ةيعضو ةلالد تسيلو ؛ةيلقع
 اهانعم امإ) وهو ؛ةلمعتسملا ةملكلا نم دارملا يف يكاكسلا لوق ىلإ يناراتفتلا هبني مث

 ؛راجملا ىناثلاو «ةقيقحلا لوألاو .اهانعم ريغو اهانعم وأ ءهدحو اهانعم ريغ وأ ءهدحو

 حيرصتلا يف نافرتفتو «نوتقيقح امسهنوك يف ناكرتشت ةيانكلاو ةقيقحلاو «ةيانكلا ثلاثلاو
 .(2)«حيرصتلا مدعو

 ةهجولا ىلع ةملكلا فينصت يف قطنملا عانطصا نم يكاكسلا مالك ولخي الو

 يب ب ينيوزقلا لوق نأ ةياهنلا يف هل نيبت ثيحب كلذ ىلإ ينازاتفتلا نّطفت دقو «ةروكذملا

 ةدارإ عم ىنعملا ةدارإ ةيحان نم راجملا فلاخت ةيانكلا نأ هئاعدال ,«فينصتلا كلذ ىلع

 .«3)اهيلع ةيلات وأ ةعبات ىنعملا ةدارإو ءًالصأ مراللا ةدارإ تناك نإو ؛همرال

 ققحتي كلذ نأ - راجملاو ةيانكلا نيب روكذملا قرفلا زاربإ دنع - ريكذتلا نم دب الو

 ريغو ةيعضولا ةلالدلا ددحتت ثيحب :«بكرملا يف سيلو درفملا يف ةيانكلا يتأت امدنع

 . ةرابعلا سيلو «ةملكلل ةيعضولا

 نم ةيانكلاو زاجملا نيب قرفلا يف «حاضيإلا» يف ينيوزقلا ىلع يناراتفتلا ضرتعاو
 ام ىنعملاب داري نأ الإ ٠ حيحصب سيل» :لاقو « همرال ةدارإ عم يقيقحلا ىنعملا ةدارإ ةهج

 .24):هيف ام هيفو ءهل عوضوملا اهانعم ىنعملا مزالبو ءهل عوضوملا ىنعملا مزال وهو «ىنع

 ةدارإ ىلع لاوحأالا عيمج - يف لدت اهنال ؛نهذلا يف ميقتست ال هترابع نإف :رخآ ىنعمب وأ

 .ريغ ال دوصقملا

 .407 ص ؛لوطملا ىلع فيرش ديس ريملا ةيشاح (1)
 .408 نص «قبالا رفصملا (3) .408 ص «ءلوطملا (2)

 .365 ص .حاضيإلاو .408 ص ؛.لوطملا (4)
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 نم نوكي ةيانكلا يف لاقتنالا نأب راجملاو ةيانكلا نيب قرفف هريغو يكاكسلا امأو
 يذلا ثيغلا نم لاقتنالاك ؛مزاللا ىلإ موزلملا نم زاجملا يف متي امنيب «موزلملا ىلإ مراللا

 نإ» :هلوقب هب دتعي ملو «ءقرفلا اذه در دق ينيوزقلا ناكو .تبنلا ىلإ تبنلا موزلم وه

 نم معأ مزاللا نوكي دقف ؛موزلملا ىلإ هنم لاقتنالا عنتما اموزلم نكي مل ام مراللا

 مت ولو ءايواست وأ امرالت اذإ نذإ ريصي لاقتنالاف ؛صاخلا ىلع ماعلل ةلالد الو «موزلملا

 ال ةلاحلا كلت ىف هنال ؛موزلملا نم معأ مزاللا قبي مل ةعناملا ةنيرقلا ةفاضإب لاقتنالا

 .راجملا يف امك قرفلا ققحتي
 اضيأ هلوقل ؛هنم لاقتنالا عنتما اموزلم نكي مل ام مراللا نأب هسفن يكاكسلا فرتعاو

 «موزلملا ىلإ مراللا نم لاقتنالا ىلع (!)ةيانكلا ىنبم نإ :راجملاو ةيانكلا نيب قرفلا يف

 ريصيف ؟نيمرالتم نانوكي امهنأ كلذ ىنعمو «موزلملل مراللا ةواسم ىلع فقوتم وهو
 . مزاللا ىلإ موزلملا نم لاقتنالا ةلزنمب موزلملا ىلإ مزاللا نم لاقتنالا

 راجملا نود ةيانكلا صاوخ نم نيفرطلا نيب موزللا هلوقب يكاكسلا دارم نإ :ليف ولو

 نوكي ام مزاللاب مهدارم نأ باوصلاف ؛؟كلذ ىلإ ليلدلا انروعأ هنود اهل طرش وه وأ
 مزاللا نوك اوزوج اذل ؛ةماقلا لوطل عياتلا داجنلا لوطك ؛ةيسعبتلا ليبسس ىلع هدوجو

 وه ام هب داريو «فيدرو عبات وه ام نيمزالتمل نم ركذي نأ يه ةيانكلا ةقيقحف ؛صخأ
 دق راجملا نال ؛بئاص كلذ نأ ينازاتفتلا ىري الو «سكعلاب راجملاو «فودرمو عوبتم

 .(20ثيغلا يف تبنلا لامعتساو «تبنلا يف ثيغلا لامعتساك ؟نيفرطلا نم نوكي

 تازارتحالا ةرئاد عسوت يتلا ةيقطنملا ججحلا ىلع ةيئبملا تاشقانملا هذه نأ نّيبلا نمو

 ابكرم اًباطخ هرابتعاب يئانكلا ريبعتلا ةعيبط نع راظنالا تدعبأ يتلا يه ؛تاضارتفالاو

 الو ةرشابم الو حيرصت هيف سيلف ءانعم نادجولاو لقعلا بطاخت ةيئاحيإ تالالد نم

 هلاق امب زاجملاو ةيانكلا نيب قرفلا ةنابإ يف يناراتفتلا يفتكي نأ ناكمإلاب ناكو
 ال ذإ ؛ةغرفم ةقلح يف رودي هنأكو «ةدئاف ريغ يف ليطي نأ ال ؛نأشلا انه يف يكاكسلا

 .ةياغلل ةيبناج ةلأسم اهنوكل ؛اذهب لاغتشالا نم ىودج

 .151 «150 ص ؛حاضيإلا ةيغبو 4403 ص  مولعلا حاتفم 0غ

 .409 2408 ص «,لوطملا (2)



 : (!)ءاسقأ ةثالث مسقنت ةيانكلاو

 دقو «فوصوملا ةيانكب فرعي ام يهو :«2)ةبسن الو ةفص ريغ اهب بولطملا :ىلوألا

 : رعاشلا لوقك .هريغ ىلإ هادعتي ال فوصوملاب اصتخم اًدحاو ىنغم نوكي
 ناغضألا عماجم نينعاطلاو مدخم ضيبأ لكب نيبراضلا

 «ةماسقلا يوتسم «يح :ناسنإلا نع ةيانكلا يف انلوقك ؛ناعم عومجم نوكت دفو

 لصحيل هنع ىنكملاب صاصتخاللا نيتيانكلا طرسئو ؛ةبكرم ةصاخ يهو ءرافظالا ضيرع
 .3©2)ةديعب ةيناثلاو «ةبيرق ىلوالا يكاكسلا لعجو «صاخلا ىلإ ماعلا نم لاقتنالا

 ةرثك وأ ةلق رابتعاب دعبلاو برقلا ةيصاخ يف يكاكسلا ىلع ينيوزقلا ضرتعا دقو
 ين - ةبيرقلا رسف هنأ رظنلا هجو لعلو «رظن هيف فنصملا لاقو» :ينازاتفتلا لاق ؛يناعملا

 مزاول ةطساوب لاقتنالا نوكي امب :ةديعبلاو ء«ةطساو الب لاقتنالا نوكي امب يناثلا مسقلا

 ءيشاا ىلع دحاولا فصولا ةلالد نأل» :يديعصلا لاعتملا دبع لاقو .240«ةلسلستم

 نال :سكعلاب رمالا نوكي امبر لب ؛هيلع فاصرأ عومجم ةلالد نم برقأ تسيل

 زارتحالا ةركف نع جرخي ال ضارتعالا هجو نأ ودبيو .2596لامجإلا نم حضوأ ليصفنلا
 .ةعطاق ةلالد لدت ال فوصوملا ىلع ةلادلا ينامعملا ةلق نإف ؛ةيقطنم سسأ ىلع ينبملا

 دق يتلا يناعملا ةرثك ىلع كلذ لثم لقو «يئانكلا ىنعملا برق ىلع لاوحالا عيمج يفو
 . (6)(ديعب يئانكلا ىنعملا لعجت ال

 ةيانكلا ةطاسبل ؛ذخأملا ةةلوهس وهو ءىرخأ ةلالد هل برقلا نأ يناراتفتلا ىريو

 «صاصتخالاو ةاواسملا يف فلكتو ءامهنيب قيفلتلاو ءرخآلل مزال عمج نع اهئانغتساو

 .دعبلا فالخب كلذو
 برقلا ةلالد ليوأت يف رخآ (وحن احن نإو «يكاكسلل اينمض رصتني اذهب ينازاتفتلاو

 صوصتلا مهف يف هدرفت ىلعو هتيصخش ةوق ىلع لدت عضاوم نم عضوم وهو «دعبلاو
 .ةفسعتملا تاليوأتلا نم لمتحت ال ام اهلمحي ال لكشب

 .409 ص .لوطملا (1)
 ناكو ؛151 :3 حاضيإلا ةيغب «نسحأ ناكل «فوصوملا اهب بولطملا» لاق ولر» :يديعصلا لاعتملا دبع لاق (2)

 . حاضيإلا يف بيطخلا ىلع بقعي
 .404 ص ؛مولعلا حاتفم (3)

 .409 ع .لوطملا (4)
 .152 3 حاضيإلا ةيغب (5)
 , 409 ص «لوطملا 6(



 ؛ةيوئعملا تافصلا نم (!7ةفص اهب بولطملا ةيانكلا وهف :ةيانكلا نم يناثلا مسقلا اماو

 لاقتنالا ناك اذإف «ةديعبو «ةبيرق :نابرض يهو «كلذ ىلإ امر ةعاجشلاو مركلاو دوجلاك

 اهيف لصحي ةحضاو :نامسق ةبيرسقلاو ؛ةبيرقف ةطساوب بولطملا ىلإ ةيانكلا نم متي

 مث .داجنلا ليوطو .هداجت ليوطب ةماقلا ليوط نع ةيانكلا لثم ؛ةلوهسو رسيب لاقتنالا
 «حيرصتلا نم ءىش اهبوشي ال ةجذاس ىلوالاف :هلوقب نيتيانكلا نيب قرفلا ينبوزقلا نيب

 ةرورض فوصوم لا ىلع دوعي يذلا ريمضلا ةفصلا نمضتل ؛ام حيرصت اهيف ةيناثلاو

 .هل لوطلا توبثب حيرصت نم عون ىلع لمتشيف ءأدتبملا وهو ؛عوفرم ىلإ اهجايتحا
 (2ليلدلاف ؛؟وحنلا ملع ىف ةفاضإلا ماكحا ضعبب هيأر ديؤي يناراتفتلا ثبلي ال مث

 نوديزلاو ءامهداجل ليوط ناديزلاو ءاهداجن ليوط دنهو .هداجن ليوط :انلوق كلذ ىلع
 يف لوقت امنيب . رهاظ مسا ىلإ ةدنسم اهنوكل ؛اهريكذتو ةفصلا دارفإب .مهداجنأ ليوط

 ثنؤتف ؛داهنالا لاوط نوديزلاو ؛«داجنلا اليوط ناديزلاو ءداجنلا ةليوط دنه :ةفاضإلا

 ىلع ةيراج اهنوكل ؛كلذ راج امثإو .فوصوملا ريمض ىلإ ةدنسم اهنوكل ؛ةفصلا عمجتو

 ءاوس .هسفن يف هل ةفص ىلع ةلاد ىنعملا يفو ءاّتعن وأ الاح وأ ربخ ظقللا يف ببسملا

 رمحأ دير فالخب «خيش يأ ؛ةيحللا ضيبأ ديز :وحن ؛ةروكأملا ةغصلا هذه تناك

 . ةفاضإلا يف حبقي هنإف ءهروث دوسأو ءهسرف

 ةبوشم ةيانك اهنأ معزت نذإ ملف فوصوملا ريمض ىلإ ةفصلا دانسإ مت اذإ :لاقي دقو

 «هيلإ فاضملل ةفص ىنعملا يف اهنأب عطقلل :تلق ؟احيرصت تناك ًالهف ؟حيرصتلاب

 نع ةفصلا ولحن عانتما وهو ؛يظفل رمأ درجمل وه امثإ ببسملا ىلإ دئاعلا ريمضلا رابتعاو
 .اهب عوفرم لومعم

 ملعب هماملإ بناج ىلإ يبرعلا وحنلا ثحابمب ملم يناراتفتلا نأ مضي كلذبو

 نم فانصألا هذه نيب هعمج مدعب لئاقلا يأرلا قفاون ال اننإف مث نمو .«ءلوصألا

 جزم يف - يكبسلا لثم - عستي ال وهو» :لاق ؛فيض يقوش ءارآ نم وهو «فراعملا

 اهل مولعلا نيب ةيقيفوت ةلواحم يهو .(6)3. . .ةغالبلا ثحابمب لوصالاو وحنلا ثحابم

 ةيفيك يف ملاعلا ةنطف نمكت ثيحب ؛ريدقت لقأ ىلع ةيجهنملا ةهجولا نم اهرربي ام
 عضوملا يف رسهظي املثم «ةينايبلا لئاسملا ىلع اهنم فنص بيلغت مدع يفو قيفوتلا

 .410 ص .قبالا ردصملا (2)
 .355 ص «خيراتو روطن ةغالبلا (3)



 . لوطملا حرش نم ركذلا فلاسلا

 لامعإب اهيف لاقتنالا متي ثيحب ؟؛«!!ةيفخلا يهف ةفصلا ةيانك نم يناثلا عونلا امأو

 سأرلا مظعو افقلا ضرع نإف ؛هلبالا نع ةيانك ءافقلا ضيرع :مهلوقك ؛لماتلاو ركفلا

 ةلهولل كردي ال ءافخلا نم عون هيف ةهالبلا ىلإ هنم لاقتنالا نكلو «لجرلا ةهالب مزلتسي

 . ىلوالا

 نع ةيفخ ةييرق ةيانك «ةداسولا ضيرع» هرابتعا يف يكاكسلا يأر ينازاتفتلا دروي مث

 ىلإ هنم لقتني هنال ؛هلبالا نع ةديعب ةيانك اهنإ لوقلاب (2ينيوزقلا هيلع ضرتعاو .هلبالا

 ىلإ ةبستلاب ةديعب ةيانك اهنأب كلذ نع ينازاتفتلا بيجيو .هلبالا ىلإ هنمو افقلا ضيرع

 ناك ةطساوب بولطملا ىلإ لاقتنالا ناك املكو «ةطساولا ىلإ ةبسنلاب ةبيرقو ءاهب بولطملا

 نوكي دق ةيانكلاب بولطملا نأ ىلع يكاكسلا هبن اذل ؛ةيفخ اهنأب لوقلا ىلإ ىعدأ كلذ

 . ةطساوب لاقتنالا متي مل اذإ هنع ةيانك نوكي دقو ؛هب دوصقملا فصولا وه

 ؛ةديعب ذئدنع نوكت ةيانكلا نإف ؛ةطساوب 237بولطملا ىلإ لاقتنالا مت اذإ امأو

 .(4!فايضملا نع ةيانك ءدامرلا ريثك :مهلوقك

 ءافخلا ةيحان نم ةيانكلا ةعيبط ديدحت ىف اهترثك وأ طئاسولا ةلق لخدتت دقو

 وأ ضومغ نم ٌةداع يئانكلا ريبعتلا روتعي اميف هيأرب يلدي يتازاتفتلا داكي الو .حوضولاو
 هتاذ دح يف ريبعتلا ةعيبط عم مءالتي نأ هنأش نم ضومغلا ضعب وأ ءافخلا نإف ؛لجت

 ّْ . ةيلالدلا هتينب عمو

 .هنع هيفن وأ رمأ تابثإ يأ ؟ةبسن اهب برلطملا» وهف : ةيانكلا نم ثلاثلا مسقلا امأو

 دري ملو ,فوصوم لاب ةفصلا صيصخت اهب بولطملا نإ :حاتفملا بحاص لوق ىنعم اذهو

 :مجعألا دايز لوق يأ هلوقك ؛انهه هل هجو ال ذإ ؛رصحلا صيصختلاب

 (5):جرشحلا نبا ىلع تيِرَض ةبق يف ىدنلاو ةءورملاو ةحامسلا نإ

 .اهدعب امو 410 ص ء.لوطملا ()

 .154 3 حاضيإلا ةيغب ()

 .اهدعب امو 410 ص ءلوطملا (3)

 ص .حاضيإلاو 2405 ص .مولعلا حاتفمر 411 ص «؛لوطملا ءطئاسولا ةرثك ليصفت ناشب عجار )4
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 .411 ص ءهسفن ردصملا مجار ؛ةلوجرلا لامك يأ ؛ةءورملاو ةحامسلا .411 ص «لوطملا (5)
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 ناك ءارس ؛هل اهتوبث يأ ؛تافصلا هذهب جرشحلا نبا صاصتسخا تبثي نأ دارأ هنإف

 وأ اهب صتخم هنإ لوقي ناب اهب هصاصتخال حيرصتلا كرتف ؛ال مأ رصحلا قيرط ىلع

 ىلع فوطعم بوصنم وأ لوقلا لثمب وأ يأ لوقي نأ ىلع ,فوطعم رورجم ءهوحن
 ىلع ةلادلا ثارابعلا نم اهب صتخم هنإ :انلوق وحن لوقي نأ وأ «يأ لوقي نأ لوعفم

 فوصوملاب ةفصلا صاصتخا نأ امك . . .هاتعمو دانسإلاو اهانعمو ةفاضإلاك ؟ ىنعملا اذه

 .. .هريمض وأ فوصوملا ىلإ اهدانسإ وأ اهتفاضإ رابتعاب يناثلا مسقلا ةلئثمأ يف هب حرصم

 اهب هصاصتخاب حيرصتلا كرتف ءرصحلا وه انهه صاصتغخالاب دارملا سيل نأ فرعي هبو
 ةميخلا قوف نوكت يهو «ةبق وذ اهلحم نأ ىلع اهيبنت «ةبق يف» اهلعج نأب ةيانكلا ىلإ

 يف رمالا تبئأ هنأل ؛هل ةروكذملا تافصلا تابثإ دافأف . . .هيلع ةبورضم ءاسؤرلا اهذختت

 .1(2):هل تبثأ دقف ءهزيحو لجرلا ناكم

 وهأ صيصختلا نم دارملا يف ينيوزقلا ىلع يناراتفتلا ضارتعا هجو ناك امهمو

 اهلمجب فوصوملل ةفصلا دانسإ ةعيبط لمجي يديعصلا لاعنملا دبع نإف .ال مأ رصحلا

 ةيانكلا ءىشل اهتابثإب دصقيو ةفصلاب حرصي نأب» :هلوقب فوصوملاب قلعت هل ءىش يف

 رثكأ يف يكاكسلل رصتتي ودسيي ام ىلع يتارلتفتلا ناكو .(6)2 اهب فوصوملل اهتابثإ نع

 ؛دانسإلاو ةفاضإلا لثم نم وحنلا ثحابمب كلذ يف اًئيعتسم «ةيانكلا باب يف عضوم نم
 . هفالخو ىنعملا يكاكسلا لاوقأ ليوأت لامتحال

 نيذلا ءاملعلا ةيقب نع دعتس ال صيخلتلل هحرش يف يناراتفتلا ضرغ ناك اذإ و

 حيضوت ىلإ نوفدهي اونوكي مل» :- نيسرانلا ضعب دكؤي امك - اعيمج امهنإف ءهوحرش
 ىدم نع نالعإلا ىلإ نوفدهي اوناك ام رانقمب ديقعتو ضومغو ماهبإ نم صيخلتلا يف ام

 . 2)«اهريغو وحنلاو هقفلا لوصأو قطنملاو ةفسلفلاب مهما
 ىلإ ليبس الو «لوطملا» يف ةيداب ةروكذملا مولعلا فائنصأ نإف ؛كلذ يف فالخ الو

 .اهلهاجت وأ اهدر

 .1]41 ص «لوطم ا )0(

 .158 :3 حاضيإلا ةيغب (2)
 .59 058 ص ءنايبلا ملع (3)
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 نيب دجملا :مهلوق وهو ؛ةبسنلا ةيانك ةلثمأ نم رخآ الاثم دروي ينازاتفتلا انفي الو

 حرشلاب هيلع قيلعتلا يف اًضيفم حاضيإلاو حاتفملاب ءاج دقو .؟!)هيدرب نيب مركلاو هيبوث
 :يناراتفتلا لاقو .ىصحت نأ نم رثكأ مسقلا اذه ةلثمأ نأ ىلإ ةياهنلا يف اهبنم ؛ليلحتلاو

 :انلوق يف امك ءاعم ةبسنو ةفص اهب بولطملا نوكي نأ وهو «عبار مسق انهه تلق نإف»
 ةيانكب اذه سيل :تلق .هيلإ ةيفايضملا ةبسن نع ةيانك ءورمع ةحاس يف دامرلا رثك
 ةيناثلاو «دامرلا ةرثك يهو ؛ةفصلا سفن اهب بولطملا امهادحإ :ناتيانك لب «ةدحاو

 اذه داكيو .«2!«هل اهتابثإ ديفيل .هتحاس يف اهلعج يهو «ةيفايضملا ةبن اهب بولطملا
 امبر لب ءةفلاخملا درجمل ينيوزقلا فلاخي ال ينازاتفتلا نأ ىلع ةلدالا نم نوكي عوضوملا

 ىمعالا دايقنالا ينعت ال ةيعبتلاو .هيلإ بهذي اميف هل اًعبات ناكو ؛يأرلا هرطاش

 .عضوملا اذه ريغ يف كلذ ىلع انفقو امك ؛نيرخآلل

 ءوض يف هيلإ رظنلاب نوكي - صيخلتلا حارش نم وهو - ىناراتفتلا فاصنإ ناك امبرو
 امك ءليصفتلاو حرشلاب هتلوانتف ؛مولعلا حاتفم باتك لوح تماق ىتلا ةكرحلا دوهج

 دنع اًبيرقت فقوت دف يغالبلا دهجلا ناك اذإو» :لاق ؛بلطملا دبع دمحم كلذ ىلإ بهذي

 مت دقف عورفلا امأ .ءلوصألا يف اروصحم ناك فقوتلا اذه نإف ؛ةيكاكسلا ةلحرملا

 يعبات نأ ىنعم ىلع ؛اكرحتم افقوت ناك فقوتلا نأ ينعي امم ءاقيبطتو (ريظنت اهزواجت

 الوط ؛اًقمعو الوط ةيئثحبلا هرئاود اوعسو مسهنكل ؛هكلف يف اوراد دق يكاكسلا

 حورش ارقي نمو ؛تاليلعتلاو تاليصفتلاو حورشلاب اًقمعو «تاليلعتلاو تافاضإلاب
 تلفي نأ نود ظوفلملا تالاجم بعوتسي داكي لئاه يفيلأت دهج هوئجفي فوس صيخلتلا

 ىلع نار يذلا قبسملا مكحلا كلذب بهذي نأ اذه نأش نمو .2376.. .اهنم دحاو هنم

 يغالبلا دومجلاب ةلحرملا هذه مسي ثيحب «نمزلا نم احدر يبرعلا نايبلا يسراد لوقع

 مسقلا يف فوصوملاو «ةفاضإ وأ عادتبا لك نم اهباحصأ بلسيو ؛ىلقعلا رجحتلاو

 لئاقلا لوق يف نأشلا وه امك ءروكذم ريغ نوكي دقو ءاروكذم نوكي (40ثلاثلاو يناثلا

 ةفص يفن نع ةيانك هنإف ؛هديو هناسل نم نوملسملا ملس نم ملسملا :نيملسملا يذؤي نمل

 .372 ص .حاضيإلاو :408 ص ءحاتفملاو ؛411 ص لوطملا (1)
 .412 ص .لوطملا (2)
 .18 ص ءىرخأ ةءارق ةيبرعلا ةغالبلا تايبدأ (3)
 :ققحملا هيف لاقو «ةيانكلاو ضيرسعتلا :ناوئع تحن حاسفبإلا يف عونلا اذه دروو .4412 ص «.لوطملا (4)

 ضرع ىلإ ءرملا هيف ليمي يذلا ءهتاذ ضيرعتلا فالخب .فوصولل اهيف ركذي ال يتلا يع ةبانكلاب ضيرعتلاو»
 .374 ص «حاضيإلا ؛دومقملا ىلع لدي
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 ضرع نم ةغللا يف ضيرعتلا نأ اًملع .روكذم ريغ فوصوملا نأ عم يذؤملا نع مالسإلا
 يأ ؛صضرعو ضرع نع هيلإ ترظن لاقي ؛هنتج هجو يأ نم هتيحان وهو ءمضلاب ءيشلا

 ةلالد لعجي نأ ءاملعلا ةيقب ةيقب رارغ ىلع ديري ينازاتفتلا نإف كلذيو .(1)ةيحانو بناج نم

 5 ةيانكلا نيبو هنيب زيمي نأ هنأش نم نيب الماكت نيسرادلا ناهذا يف لماكتت ضيرعتلا

 ءاميإو زمرو حيولتو ضيرعت ىلإ ةيانكلا توافت يف يكاكسلا لوق يناراتفتلا درويو
 نم هركذ ام عم ضيرعتلا نال ؛مسقنت لقي ملو توافنت :لاق هنأ ىلإ اهبنم ءةراشإو

 ,(20يناراتفتلا هيلع ضرتعي ام وهو معا وه لب ءطقف ةيانكلا ماسقأ نم سيل عاونا

 ةصاخنو - نيسرادلا ضعب اهلمجي يتلا قورفلا ضعب نع ةهتئان مومعلا ةلالد تناك امبرو

 فوصوملا نوكي يتلا يه ةيضرعلا ةيانكلا نأ قحلا» :مهلوقب «ضيرعتلاب اهنم قلعتي ام

 :لوقت ؛دوصقملا ىلع لدي ضرع ىلإ مالكلا ةلامإ ضيرعتلاو ءروكذم ريغ اهيف
 ضيرعتلا صتخي ال اذهلو ءهينعت تنأو هريغل الوق تلق اذإ ««هبو نالغل تضّرع»

 .ةثالثلا ةلالد فالخب «ةيظفل ريغ هتلالدو ءراجملاو ةقيقحملا يف اضيأ ىتأي لب ةيانكلاب

 ىنعملاف ؛هديو هناسل نم نوملسملا ملسم نم ملسملا» :كلوقك «ةيانكلا يف ىئأ اذإف
 يذؤملا نع مالسإلا يفن يضيرعتلا ىنعملاو ءاقلطم يذؤملا نع مالسإلا يفن هيف يئانكلا

 ينتقميف ءوسب ملكتأ تسل : توقمم صخشب ضرعت كلوقك ةقيقحلا يف ىتأ اذإو «نيعملا
 .(6)3. . .راجملا يف ىتأ اذإ كلذكو ءاضيأ يضيرعتلا ريغ هيف يقيقحلا ىنعملاف ؟«سانلا

 اهلعجي نأ يكاكسلا ىبأ ةيانكلاو ةروكذملا عاونألا نيب صوصخلاو مومعلا لجأ نم هلعلو

 . فاطملا ةياهن يف يلجتلاو ءافخلا رابتعاي ميسقتلا عباطب تمستا نإو ءاماقأ

 تناك اذإ ةيانكلاف ؛ةدح ىلع ةروكذملا روصلا نم ةروص لك (4)يناراتفتلا لصفي مث

 مسا اهيلع قلطي نأ بسانملاف ؛انعم رم امك روكذم ريغ فوصوم لجأل ةقوسم ةيضرع
 هب ترشأ كنأكف «هينعت تنأو الوف تلق اذإ «نالفبو نالفل تضرع :لاقي ؟ضيرعتلا

 نع ءيشلاب ةيروتلا يهو ؛مالكلا يف ضيرامملا هئنمو ءرخآ ابناج ديرتو بناج ىلإ
 . ءىشلا

 .412 ص «لوطملا (1)
 نع جرخي ال هنأ حجرن انك نإو «ينيوزقلا ىلع هضارتعا هجوب يناراتسفتلا حرصب مل ؛412 ص ءلوطملا (2)
 . صوصخلاو مومعلا ةركف
 .162 «:3 حاضبإلا ةيغب (3)
 .اهدعب امو 412 ص «.لوطملا (4)
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 ةلامإ وه :ليف كلذلو «هنم ئبني اًضيرعت هتيمست كلذكو» :فيرش ديس ريملا لافو

 ىنعم ركذت نأ وه :ةصالخلابو .2!):دوصقملا ىلع لدي بناج يأ ؛ضرع ىلإ مالكلا

 .دوصقملا وهو «ركذي مل رخآ ىنعم ىلع هب لدتل
 لوقب هعبتيو ؛220ضيرعتلاو ةيانكلا نيب قرفلا يف يرشخمزلا يار ينازاتفتلا دروي مث

 يبناج ىلع هلمح روجي ىنعم ىلع لد ام اهنأو : ةيانكلا يف رئاسلا لثملا يف ريثألا نبا

 ظفللا وه : ضيرعتلاو «بكرملاو درفملا يف نوكتو ءامهنيب عماج فصوب راجملاو ةقيقحلا

 ةراشإلاو حيولتلا ةهج نم لب «يزاجملا وأ يقيقحلا عضولا ةهج نم ال ىنعم ىلع لادلا

 اهنم ؛ىرخالا قورفلا ضعب ىلع صن ريثالا نبا نكي نإو .237بكرملا ظفللاب صتخيف
 اذإ مأو «ةيانكلا لثم عماج ىلإ جاتحيال اًينمض هنأو «ةيانكلا نم ىفخأ ضيرعتلا نأ

 اذإ زمرلا يهف الإو .حيولتلا يهف ةيضرع نكت ملو موزلملاو مزاللا نيب طئاسولا ترثك
 نأ ءاغخلا مادعناو اهنم طئاسولا ةلق لاح ىف اهل بسانملاو «ءافخ عم طئاسولا تّلق
 نوكي دق ضيرعتلا نإ :©27يكاكسلا لوق ينازاتفتلا دروي مث .©4)ةراشإو ءامبإ ىمست

 نأ ىنعمب بطاخملا عم ؛رخآ اناسنإ ديرت تنأو ءفرعتسف ينتيذآ :كلوقك ؛ازاجم

 ؛ةيانك كلذ ناك باطخلاب اعم امهتدرأ اذإ امأو «هبطاخمت نم عم وه نمل هجوم باطخلا

 وهو يلصألا ىنعملا ةدارإ يفاني راجملاو ء؛هريغو يلصالا ىنعملا كباطخب تدرأ كنال

 وه ىلوالا يف دارملا نأ ىلع ةلاد ةئيرق نم نيروكذملا نيعونلا يف دب الو .يعضرولا
 نوكيل امم امهالك دارملا نأ ةيناثلا يفو ءازاجم نوكيل هدحو بطاخملا عم يذلا ناسنإلا
 يف هتلصحم .ليصفتو حرش ىلإ يأ ؛ثحب ىلإ جاتحي ينازاتفتلا هاري رمأ وهو «ةيانك

 ينتيذآ» لئاقلا لوق يف لوألا نأ يف ينبوزقلاو يكاكسلا نيب عقاو قافتالا نأ ةياهنلا

 دوصقملا وهو يناثلا نوكي نيح يف ء(زاجم ناك  بطاخملا هب دصق اذإ 2 ؟606فرعتسف

 يف يكاكسلا هدصق يذلا وهو «فتصملا هب حرص امك «ةيانك - بطاخملا ريغ هيف

 .414 ص ء؛لوطملا ىلع فيرش ديس ريملا ةيشاح (1)

 مل ءيش ىلع هب لدي ائيش ركذن نأ ضيرعتلاو .هل عوضوملا هظفل ريغب ءيشلا ركذت نأ ةيانكلا" :هلوق وهو (2)

 ىلع لدي «ضرع ىلإ مالكلا ةلامإ هنأكو «كيلع ملسال كتتج : هيلإ جاتحملل جاتحلل لوق يف امك هركذت

 .137 ؛1 فاثكلا عجارو 413 «412 ص «لولطملا «هديري ام هنم حولي هنأل ١ حيولتلا ىميو دوصقملا

 237 ؛3 رئالا لثملاو .413 ص «.لوطملا (5)

 .413 صصص «لوطملا (4)

 .413 ص «.لوطملا (5)

 .414 «.413 ص .قبالا رئصملا (6)
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 هنم مزليو .ءاذيإلا ببسب بطاخملا ىلإ باطخلا هجو اذإ هنأ :كلذ ليصفت .حاتفملا

 نم هريغو بطاخملا ديدهت هب ثتدرأو هتلممتما نإف «كلذ هنم ردص نم لك ىلإ ديدهتلا

 بطاخملل اًكراشم هنوكل روكذملا ببسلل بطاخملا ريغ هب ثدرأ نإو «ةيانك ناك نيذؤملا

 .(راجم ناك اًمضارتفا وأ ةقيقح ءاذيإلا يف

 ينيوزقلا هلقن امم مهولا هيلإ ردابت يذلا نع بيجي رمألا ةقيقح يف يناراتفتلا ناكو

 ليبس ىلع ىرخأو ةيانكلا ليبس ىلع ًةرات نوكي دق ضيرعتلا نإ يكاكلا لوقف ؛هنع

 امك ءازاجم نوكي دقو ةيانك نوكي دق هب صضرعملا ىنعملا يف ظفللا نأ هب دري مل راجملا
 نم ناك يناراتفتلا نأ ىلع ًاليلد كلذ ناكو .2!)«هنع فنصملا هلقن امم هبلإ مهولا ردابتي

 ىلع قئاقحلل ينيوزقلا طابنتسا يف عقاولا طلغلا ىلإ رظنلا هجو ثيحب ةنطفلاو ءاكذلا

 .نايبلا قئاقحب رصبلا ذافنو ةعاربلاب هل دهشي امم باوصلا نم هجو ريغ

 ةقيقحلا نم غلبأ ةيانكلاو زاجملا نأ ىلع (2)ءاملعلا قابطإب لوطملا ينازانفتلا 5

 ىلع ةنيبب ءيشلا ىو دك وهف ؛مراللا ىلإ موزلملا نم امهيف لاقتنالا نال ؛حيرصتلاو

 نوك يف ببلا سيل نأ يف يناجرجلا ةمالعلا يأر دروي مث .ةقيقمحلاب ريبعتلا فالخ

 ةدابز ديفي رومالا هذه نم (دحاو نأ غلبأ - نايبلا دمع يهو  ةيانكلاو ةراعتسالاو زاجملا

 «هفالغخ ديفي ال ىنعملا تابثإل اديكأت ديفي هنأل لب ءهفالخ ديفي ال ىنعملا سفن يف

 مل هارقل ةداير دافأ لوألا نأ ىرقلا ريثك انلوق ىلع دامرلا ريثك :انلوف ةليضف تسيلو

 . يناثلا هدفي مل هل ىرقلا ةرثك تابثإل (ذيكأت دافأ لوالا نأ يه لب . يناثلا اهدغي

 لاق ؛باوصلا نم هجو ريغ ىلع يناجرجلا ىلع هيف ينيوزقلا يضرتعا دفو
 نأ دارملا سيلو ؛ءكلذ وه سيل ةروص لك يف ببسلا نأ رهاقلا دبع دارم نإ :ينازاتمتلا

 ىلإ ةبسنلاب (دسأ تيار انلوق يف ققحتي انهف ءروصلا نم ءىش يف ببسب سيل كلذ
 هيلع دئار وأ دسأالل اًيواسم الجر تيأر انلوق ىلإ ةبنلاب ال ءدسالاك الجر تيأر انلوق

 مهو اذهو كلذ وحنو ىرقلا ريثكو ءدامرلا ريثك يف اضيأ ققحتي الو ؛ةعاجشلا يف
 .ينيوزقلا نم

 .415 ص ؛:لوطملا ىلع ةيشاحلا .,فيرش ديس ريملا(1)

 .اهنعب امو 414 ص «.لوطملا (2)
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 هل لصحي نأ بجوي ال تارابعلا هذه نأ يناجرجلا مالك ىنعم نإ» : ينازاتمتلا لافو

 الجر تيأر :انلوق بجوي ال وهف ؛(دسأ تيأر :انلق اذإ الثم ىنعملا يف ةداير عقاولا يف

 . ؟دسالاك

 ةرثك ىنعم ريغتي الو ءرخآ ىنعمب هنع ىنكي نأب هسفن يف ىنعملا لاح ريغتي ال :لاقو
 طابنتسا ىف طلغي ام اريثك فنصملا نكل :«. . .اذكهف دامرلا ةرثكب هنع ىنكي نأب ىرقلا
 اميف رهاقلا دبع خيشلا يناراتفتلا ديأ كلذبو ءرهاقلا دبع خيشلا تارابع نم يناعملا
 ىلإ عزن اذإ عقاولا يف هيف ةدايزلا ال «ىنعملا تابثإ ديكأت دوصقملا نأ وهو ءهيلإ يمرب
 تقرلا سفن يف اعجرم «ةيانكلاو ةراعتسالاو راجملا يه ىتلا ةيزاجملا روصلاب ريبعتلا

 . يناجرجلا مالك نم دارملل هليوأت ءوس ىلإ ينيوزقلا طلغ

 ملعو قطنملا هدامع «لئاه يفاقث دازب اًئيعتسم «حاتفملا صيخلت حرشب يناراتفتلا ماق

 اديلقت (دلقم وأ هريغل دبع نوكي ال نأ نم كلذ هنكم دقو ءوحنلاو ةفسلفلاو لوصأالا

 صيخلتلا يف عضوم نم رثكأ يف هفلاخي هانيأر دقف .؛صيخلتلا بحاصل ىمعأ

 هيناعم طابنتسا ينيوزقلا نسحي مل يذلا يكاكسلل رصتني ام اريثك ناكو ءحاضيإلاو
 .لوطملا رخآ يف هترابع يف رهظي امك ءاهيف همهو ببسب

 ائيمأ ناك لب ءهب تأي مل ام هيلع اًيعدم ينيوزقلا ىلع ًالماحتم لباقملا يف نكي ملو
 . كلذ هنكمأ ام اهتلبرغو لئاسملا صيحمت ايرحتم «هيلإ هبسن اميف اًقيقدو

 أدبي هتيأر كلذل ؛ديعب دح ىلإ ًالماكتم هجهنم نوكي نأ هحرش يف ينازاتفتلا لواحو

 تارابعلا ضعب ريسفت ىلإ دمعي لب «كلذب يفتكي الو «ةيانكلل يوغللا دحلا ركذب
 . ةفاضإلاو دانسالاك «ةيوحن ثحابمب هتناعتسا بناج ىلإ ايوغل (ريسفت

 نم يكاكسلا ةسردم هب تمستا امع هحرش يف جرخي ال يناراتفتلا نأ :رمآألا ةلمجو

 ركذو ؛ماكحالا طابتتسسماو «لئاسملا ليلحت يف قطنملا عاتطصا اهمهأ ؛تامس

 وهو ؛لوطملا اهنم ولخي ال رهاظم يهو «ةلثمالاو دهاوشلا نم ليلقتلاو ؛تازارتحالا

 ريثك در نم هنكم ةينايبلا لئاسملا رهوج ىلإ (لفان ايدقن اًسح كلتمي لجر كلذ بناج ىلإ
 .ينيوزقلا اهب ءاج يتلا راكفالا نم

 هباتك يف ضيرعتلاو ةيانكلا (ه 911 ت) يطويسلا نمحرلا دبع ةمآلعلا لوانت ©

 عناق ريغ .صيخلتلاو عمجلاب اًفوغش هتداع ىلع ناكو ؛«نآرقلا مولع يف ناقتإلا»

 .نايبلا ءاملع نم هيلع نيقباسلل هرهظ اًيلوم الو ءامهيف
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 هدازب اًئيعتسم ءولغلا عاطتسا ام كلذ يف ايلاغم ؛قيقدتلاو زيكرتلا ىلإ اعازن ناكو
 اهنم يتلا ةينايبلا لئاسملا مهأ هثحدب يف قطنمو لوصأو هقفو ةغلو وحن نم لئاهلا يفرعملا

 . ةيانكلا

 ال اهنا الإ حيرصتتلا نم غلبأ نكت نإو اهنا اهنع هئيدح يف ةلهر لوأ نم رديبو
 يف لاق امك ةيانكلا نم غلبأ ةراعتسالاو» :يطويسلا لاق ؛ةراعتسالا ةجردل يقترت

 ءاعطق راجم اهنالو «ةراعتساو ةيانك نيب ةعماجلاك اهنأل ؛رهاظلا هنإ .ءحارفالا سورع

 هعبات دقو - يكبسلا نيدلا ءاهب يأر بسحب ةراعتسالا ؛21)!فالخخ ةيانكلا يفو
 ةراعتسالاب ىمسلملا عونلا انه ةصاصخو ؛ةيانكلا اهتغالب قوفت - كلذ يف يطويسلا

 .همزاول نم ءئشب هيلإ زمري نكلو ءهب حّرصي الف هبشملا رامسإ هيف متي يذلا (2ةينكملا
 رجفي يذلا يعادتسلا ثادحإ يفو : ءامنلاو حيرصتلا مدع يف ةيانكلا ىدعتت كلذب يهن

 .فاطملا ةياهن يف ةدوصقملا ةلالدلا يقلتملا نهذ يف

 نم عونلا اذه يمسو» : يكاكسلا لاق ؛(راجم اهنوكل ةيانكلا نم غلبأ ةراعتسالاو

 عضو يف فلتخا نيح يف ,(3):ةراعتسالا ىنعم نيبو هنيب بسانتلا ناكمل ًةراعتسا راجملا

 0 راجملا نيب طسو اهنإ لب :ليقو .ةقيقح لب :ليقو ءراجم اهنإ :ليقف ةيانكلا
 ينيوزقلا ءارآ ىلع اًضلعم هلوقب ةلأسملا كلتل احرش حاضيإلا ةيغب بحاص دروأ دقو

 راحل ةقيقسحلا ريغ رخآ مسق ةيانكلا نأ نم روهشملا ىلع انه يف بيطخلا ىرج»

 ىلعو .يزاجملا ىنعملا ىلإ هنم لقتنيل يقيقحلا هانعص يف لّمعتسم ظفل ةيانكلا نإ : ليفو

 ةلالدل يراجملا ىنعملا اهب داري ةرات ةيانكلا نإ :ليفو «٠ «ةقيقحلا نم امسق ةيانكلا نوكت اذه

 ال انه لثم يف فالخلاو «ةقيقح نوكتف يزاجملا ىنعملا ىلع هب لديل هيلع يقيقحلا ىنعملا
 . (40«هتحت لئاط

 ةقالعل هل عضو ام ريغ يف ظفللا لامعتسا يه» :ةراعتسالا يف ليق دقو .61 :2 نآرقلا مولع يف ناقتإلا (1)

 اهيبشن الإ تسيل يلصألا ىنعملا ةدارإ نع ةفراص ةنيرقق عم ؛هيف لوقنملاو هنع لوقنملا ينعملا نوب ةهباشملا
 .244 ص ةغالبلا رهاوج « . . هنم غلبأ هتكل ءارصتخم

 ظفل ىوس هناكرل نم ءيشب حرصي الف سفنلا يف هيبشتلا رمسفي دق» :اهفيرعت يف ينبوزقلا بيطخخلا لاق (2)
 يرجأ ًاللقع وأ اًسح تباث رمأ كانه نوكي نأ ريغ نم هب هبشملاب صتخسم هبشملل تبثي نأب هيلع لديو ءهبشملا
 ةراعتسا هبشملل رمالا كلذ تابثإو .هنم ىنكم وأ :ةيانكلاب ةراعتسا هيبشنلا ىمسيف ؛رمألا كلذ مسا هيلع
 :دهبل لوق كلذ يف ملعلاو «ةيليخت

 اهمامر لامشلا ديب تثحبصأ ذإ ةرقو تفشك دق حبر ةادغو

 ٠١132 .3 حافبإلا ةيغب «هيلع ديلا ىرمت القع وأ اح تباث رمأ كانه سبل هنأ مولعمو اذه لامشلل لعج هنإف
3. 
 .369 ص . مولعلا حاتفم (3)

 . 150 .3 حاضيإلا ةيغب (4)
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 ال ذإ ؛فرصلا قطنملا ىلع ججحلا هذه راربإ يف دمتعي يطويلا نأ يل رهظيو

 ترافتلا كلذ الو ؛تاراعتسالا ةلثمأ يف لصاحلا توافتلا ركني نأ هريغ وأ وه عيطتسي

 ةيانكلا ىلع ةراعتسالا قوفتب ءاعدالا نإف مث نمو ؛تايانكلا ةلثمأ يف اًضيأ عقاولا

 يفو «ةدلحم سيياقم ىلإ ماكتحالا نوكي كلذبو .ةياغلل يبسن رمأ روكذملا رابتعاب

 .هلك نوكلا لب هدحو ْنفلا مكحت ال يتلا ةيبسنلا كلتب ًالخم لاوحالا عيمج

 ظفل اهنأي نايبلا لهأ اهفرعو» :هلوقب ةيانكلل نايبلا ءاملع فيرعت يطويسلا دروأ مث
 ام هنع جرعخ (ظفل)) :مهضعب لوقب كلذ نم دارملا نولوأتي مهو .(!)«ءانعم مرال هب ديرأ

 (هانعم مزال) ءناركسلاو يهاسلا ظفل هب جرخ (هب ديرأ) ؛ةراشإلاك ظفلب سيل امم لد

 دارملا نأ مدقت دقو «ةفرصلا ةقيقمححلا وهو «هانعم سفن هب داري يذلا ظفللا هب جرخ

 .22)«. . .يلقعلا موزللا ال - فرعب ولو  طابترالا قلطم انه موزللاب

 ؛ يئانكلا ريبعتلا يف ةينب لوأ وهو يقيقحلا ىنعملا ةدارإ زاوج لهاجتي فيرعتلاو

 هجو ىلع ردقلا دامر ريثك داري نأ زوجي هنإف .فايضملا نع ةيانك ءدامرلا ريثك :كلوقك

 .ةيانكلا يف دوصقملا ديعبلا ىنعملاب نودتعي نيلهاجتملا نأكو « ةقيقحلا

 لقتنيف «هيواي ام ىلإ ءيشلاب حيرصتلا كرت» :وهو يبيطلا مامإلا فيرعت دروأ مث

 ىلإ لاقتنالاو «ءىشلا ركذب حيرصتلا مدع :امه «ناتدئاف هيفو , (6)3 موزلملا ىلإ هنم

 دحلا ةلالد حضوت ةلثمأب اذه دعب لفحي نئراقلا داكي الو ءديعبلا ىنعملا وهو «موزلملا

 .ةرثؤملاو ةزمارلا ةيئاحيإلا هداعبأو

 تابثإ ءوض يف اهيلإ رظن هنأ يطويسلا ىري ةلأسمف «24)نآرقلا يف ةيانكلا دورو امأف
 ميركلا نآرقلا ريسفتل نودصتي نيذلاف ؟هنم ةبعش اهرابتعاب ؛هيفن وأ نآرقلا يف راجملا

 نوركني كلذب مهو «ةدحاولا ةلالدلا الإ ىنعملل نوتبثي ال «رهاظلاب الإ هنم نولوقي الو

 نم رثكأ لمتحي ام اهيف نأ نوريو تايآلا نولوأتي نيذلا فالخب ءهيف زاجملا اينمض
 .نآرقلا تاراجمب نورقي مهنإف .ةلالد

 .61 .2 نآرقلا مولع يف ناقتإلا (1)

 .237 ؛«4 صيخلتلا حورش نمض ؛حارفالا سورع (2)

 .406 ص ءنايبلا يف نايبتلاو «61 ؛2 نآرقلا مولع يف ناقتإلا (3)

 .61 «2 نآرقلا مولع يف ناقتإلا (4)
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 امئإو9 «ثداح لامعتسا هنإ :لوقلاب حضاو وحن ىلع ةركفلا كلت ةيميت نبا لصف دقو
 مل هنإف  نيملكتملا نم مهوحنو ةلزتعملا ةهج نم ناك هنأ بلاغلاو  ثداح حالطصا اذه

 نم مهوحنو ثيدحلاو ريسفتلاو لوصالاو هقفلا لهأ نم دحأ مالك يف اذه دجوي

 ةدحلملا ىلع درلاب ةلزتعملا لاغشنال ؛باوصلا نيع اذه يف نوكي دقو .(6!1 .. .فلسلا

 ةينطابلا لثم نم اًيحطس اًمهف اهنومهفيو ءهتالالد ضعب يف نآرقلا ىلع نونعطي نيذلاو
 يف صوغلا ىلإ مهب يدؤت تناك يتلا لدجلا يف مهتقيرط كلذل انغفضأ اذإ اذه «مهريغو

 ةقيقح وه ام اهنم نأ ىلع صوصنلا ىلإ اورظن مث نمو .اديعب ًاليوأت اهليوأتو تايآلا مهف

 .زاجم وه ام اهنمو

 بهاذم ةعبرأ يف اهلعجو ةيانكلا يف ءاملعلا ءارآ لمجأ يطويسلا نأ تفاللا نمو

 و يع

 اميف تلمعتسا اهنال  رهاظلا وهو  مالسلا دبع نبا :لاق ؛ةقيقح اهنأ :اهدحأ»

 .هريغ ىلع ةلالدلا اهب ديرأو هل تثعضو

 صيخلتلا بحاص بهذ هيلإو ءزاجم الو ةقيقح ال اهنأ : ثلاثلاو .زاجم اهنأ :يناثلا

 .اهيف كلذ هزيوجتو يزاجملا عم يقيقحلا ىنعملا داري نأ راجملا يف هعنم

 نإف ءراجمو ةقيقح ىلإ مسقنت اهنأ - يكبسلا نيدلا يقت خيشلا رايتخا وهو :عبارلا
 لب ىنعملا دري مل نإو «ةقيقح وهف اضيأ ىنعملا مزال هنم ادارم هانعم يف ظفللا تلمعتسا

 ةقيقحلا نأ لصاحلاو .هل عضو ام ريغ يف هلامعتسال زاجم وهف .مراللا نع موزلملاب ربع

 ريغ هب ديري نأ اهنم راجملاو ءهل عضو ام ريغ ديفيل هل عضو اميف ظفللا لمعتسي نأ اهنم
 رظنلا نع دعبت ال ةيقطنم سسأ ىلع ةينبم تارابتعا يهو .«6)2 ةدافإو الامعتسا هعوضوم
 .نيلوألل ناعبات امهف نايقبتملا نايأرلا امأف .ةقيقح وأ راجم اهنأ ىلع ةيانكلا ىلإ

 :يلي اميف يطويسلا هلمجأ دقف اهنم ةدئافلا وأ ةيانكلاب ريبعتلا ضارغأ امأو

 سقت نم مُكَفَلَح يذلا ره» :ىلاعت هلوقك ؛ةردقلا مظع ىلع هيبنتلا :امهدحأ
 . مدآ نع ةيانك :[فارعألا] 4029 . . .ةدحاو

 يلو ةَجعن نوعستو عت هَل يخأ اه نِإ) :لثم هنم ؛لمسجأ وه ام ىلإ ظفللا كرت :اهيناثو
 كلذل ؛كلذ يف برعلا ةداع ىلع ةأرملا نع ةجعنلاب ىنكف :[ص] 44122 ... ةدحاو ةجن

 مهللا ءرئارحلا ركذ نم نوجرحتي اوناك موقلا ةيلع نأ نوكل ؛اهمساب ةأرما نآرقلا ركذي مل

 .174 ص «ةيغالبلا نوتف عجارو ؛54 .53 ؛2 نآرقلا مولع يف ناقتإلا (2)
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 وهو ءاوعدا ام اهيلع ىراصنلا ءاعدا دْعَب ناك كلذ نإف ءاهمساب ميرمل هللا ركذ يف درو ام

 هل بأ الو اهيلإ بسن يذلا ماللا امهيلع ميرم نبا ىيع حيسملاو يه هدابع نم اهنوك
 ةسمالملاب عامجلا نع ةيانتكلا لثم ؛هركذ حبقتسي ام اهيزنت ةيانكلل اجلي هنأ :اهثلاثو

 أب نكلو ... » :ىلاعت هلوق لثمو «ةدوارملاو رسلاو لوخدلاو ثفرلاو ءاضفإلاو ةرشابملاو

 ء[ةرقبلا] 44519 ...مكل ثرح مكؤاسن» :ىلاعت هلوقو «[ةرقبلا] « 4:27 ... اًرس نهودعاوت

 سابع نبا نع يور دقو .[ةرقبلا] « <29 . . .نهَل سابن ' , ْمُكل ساَبل نه... » :ىلاعت هلوقو
 ام ينكي ميرك هللا نإ :اًضيأ هلوق هيلإ دندسأو .ينكي هللا نكلو .عامجلا :ةرشابملا :هلوف

 وأ... » :ىلاعت هلوقك ؛طئاغلاب هوحنو لوبلا نع ىنك دقو ءعامجلا وه ثفرلا نإو .ءاش

 امع ىنكو «ضرالا نم نئمطملا ناكملا هلصأو :[ءاسنلا] 4 222 ... طئافلا ْنَم مُكنم دحأ ْءاَج
 ىنكي دقو .[ةدئاملا] «<72) ...ماعْطلا نالكأي انك... 8 :ىلاعت هلوقك ؛اهئاضقب لكالا عبتي

 .[رثدملا] 4412 رهطف كبايثو » :ىلاعت هلوق هنمو «ءليذلا ةفعو بوثلا ةراهطب ةمعب. _ى

 يف وهو ةّيلحلا يف أشني نم وأ » :ىلاعت هلوق وحن ؛ةغلابملاو ةغالبلل ةيانكلا نوكتو :اهعبار
 يذلا نيزتلاو هفرتلا يف نأشني نهنأب ءاسنلا نع ةيانك ؛![فرخزلا] 4 «2) نيبم ريغ ماصخلا

 . ةكئالملا نع كلذ يفن هنم ةياغلاو . يناعملا قيقدو رومألا يف رظنلا نع فرصي

 :ىلاعت هلوقك ؛دحاو ظفلب ةديدع ظافلأ نع ىنكي نأك ؛راصتخالا دصق :اهسماخو

 ««222 ... اوُطْفَت نآو اوُلَمْفت مل نإَف» : هلوقو ء[ةدئاملا] 44252 َوُلعَني ارئاك ام سنبل ...>

 .هلثم نم ةروب اوتأت مل نإف يأ ؛[ةرقبلا]

 « <22 ... بهل يبأ ادي تبت » :ىلاعت هلوق لثم ؛هريصم ىلع هيبنتلا :اهسداسو
 .بهللا ىلإ هريصم يمنهج يأ ؛[دسملا]

 حيرصتلا نع لودعلا نإ :كلام نب نيدلا ردب لوقب دئاوفلا كلت يطويسلا متخيو

 دصتلا وأ ؛هلاح رادقم وأ فوصوملا لاح نايب وأ حاضيإلاك «ةدئافل نوكي ةيانكلا ىلإ

 نع ريبعتلل وأ ءزاغلإلاو ةيمعتلا وأ ةنايصلا وأ رتسلا وأ راصتخخالا وأ مذلا وأ حدملا ىلإ

 .(1)«نسحلا ظفللاب حيبقلا ىنعملا نعو :لهسلاب بعصلا

 يتلا اهسفن يه حيرصتلا لدب ةيانكلل وعدت يتلا بابسالا وأ دئاوفلا هذه نأ مولعمو ©
 مولع يف ناهربلا (اه 794 ت) يشكرزلا للادع نيديعم نيدلا ردب باتكب تدرو

 اهدورو بسحب ةينآرقلا تايانكلا ةلالد نم - ودبي ام ىلع - ةأرقتسم يهو .(2)نآرقلا

 .62 .61 2 نآرقلا مولع يف ناقتإلا (1)

 .309 :308 ,307 :303 ؛302 2,301 .2 نآرقلا مولع يف ناهربلا عجار (2)
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 ةيلضفاو يئانكلا ريبعتلا ةغالب كل رهظن يتلا تاكنلا ىضعب اهيفو .ةميركلا تابآلا يف
 دعبلاو «قلاخلا ةردف ىلع ليلدتو ؛راجيإ نم هنمضتي امل حيرصتلا نم رثكأ هيلع دامتعالا

 هيلإ داقنت اهلعجي ام ىلإ ظافلالا هوركم نم هيلإ عامتسالا دنع سوفنلا زئمشت امع
 مراكمو بدالا نسح ىلع كفقوي ام نآرقلا تايانك نمو «يرحسلا هريئأت لعفب ةيعاوط

 .لوضفلاو وغللا نع ٌدعبو رعاشملل مارتحا هيف اًباطخ ةيرشبلا اهب تبطوخ يتلا قالخالا
 صئاصخلا لاونم ىلع تءاج ينآرقلا صنلاب ةصاخخلا دئاوفلا كلت نأ ريكذتلا نم دب الو

 . مهطاسوأ يف ةدئاس تناك يتلا «ةيبرعلا ةيباطخلا

 ءابدالا تايانك ىلإ برقأف حابصملا يف كلام نبا اهركذ يتلا تايانكلا دئاوف امأو

 .لوقلا بورض يف مهعاب لوطو اهباحصأ ةغالب ىلع لدت يتلا ةيبولسألا رهاظملا ىلإو
 وهو «ةينآرقلا تايآلا ضضعب نم يرشخمزلا هطبنتسا تايانكلا نم عون ىلإ يطويسلا هبنيو

 رابتعا ريغ نم اهنم ةصالخلا ذخاتف ءرهاظلا فالخ ىلع اهانعم نم ةلمج ىلإ دمعت نأ»

 ىلع نمحرلا» :وحن يف لوقت امك ؛دوصقملا نع اهب ربعتف ءراجملاو ةقيقحلاب اهتادرفم
 الإ لصحي ال ريرسلا ىلع ءاوتسالا نإف .«كلملا نع ةيانك هنإ ؛[هط] « <22 نوتسا شرعلا
 تاومسلاو ةماّيفلا موي ُهضْبَف ايم ضرألاو ...» :هلوق اذكو ءهنع ةيانك لعجف .كلملا عم
 ضبقلاب باهذ ريغ نم هتلالجو هئمظع نع ةيانك ء[رمزلا] « 322 .. هنيمب تايوطم

 ىنعملا ةدارإ هيف عنتمب عونلا اذه نأ دكؤملا نمو .(!!زاجمو ةقيقح نيتهج ىلإ نيميلاو
 ةيفانملا ميسجتلا ةركف ىلإ نهذلا فرصني ال ىتح ءالصأ هتدارإ زاوج مدعل يقيفقحلا

 فالخب ءدحاو ظفل ال «ةلماك ةلمج لولدمل ةلصحم ةياهنلا يف وهو «نمؤملا داقتعال
 .اعم بكرملاو درفملا يف تايانكلا ئجم

 فادرإلا وهو الآ «ةيانكلا هبشت يتلا عيدبلا عاونأ نم هربتعي ًاعون يطويسلا درويو

 وهو» :يطويسلا لاق ؛مولعم وه امك رفعج نب ةمادق ىلإ هتيمست يف لضفلا عجري يذلا
 ظفلب لب «ةراشإلا ةلالدب الو هل عوضوم لا ظفلب هنع ربعي الو ىَّنعم ملكتملا ديري نأ

 , 2):هفداري

 .26 24 فاثكلا عجارو :62 2 نآرقلا مولع ين ناقتإلا (1)

 ؛ةياتكلاو فادرإلا نيب يومحلا قرفوم :58 ص ةغالبلا مولع يف لصفتلا مجعملا لاقو .62 .2 نافتإلا (2)
 قرفلا نإ :اولاق ينامرلاو يمتاحلاو ةمائقك ميدبلا ةمكأ امنإو ؛نايبلا ءاملع دنع هنيعب فادرإلا يه ةيانكلا :لاقو

 ىنعم ىلإ ءىجي نكلو ةغللاب هل عوضوملا ظفللاب هركذي الف ىنعم ملكتملا ديري نأ وه :فادرإلاو ءرهاظ امهنيب

 .«. . .دوجولا يف هعباتو هفدر وه



 :ىلاعت هلوق لثم نم ميركلا نآرقلا نم لاثمألا هل برضي يطويسلا أتفي ال مث

 ظفللا نع لدعف «ءتسلج كلذ ةقيقح ء[دوه] « 4122 ... يدرجلا ىلع توتماو... )

 الو هيف غيز ال ؛نكمتم سولجب راعسشإلا نم ءاوتسالا يف امل ؛هفدارم ىنعم ىلإ صاخلا
 « 29 ... فرطلا تارصاق نهيف »9 :ىلاعت هلوقو «سولجلا ظفل نم لصحي ال اذهو .ليم

 نهنيعأ حمطت ال ةفعلا عم نهنأ ىلع ةلالدلل هنع لدصعو ؛«تافيفع :لصالا .[نمحرلا]

 .(1)«ةفعلا ظفل نم كلذ ذخؤي الو ءمهريغ نيهتشي الو نهجاورأ ريغ ىلإ
 يوغللا هموهفمب فدارتلا نم رمالا ةقيقح يف برقت يتلا - حلطصملا ةلالد نوكت دقو

 موقي مث «دارملا ىنعملا نيعتب نهذلا يف لصحي وهف ؛هب دارملا نع ديعب دح ىلإ ةفشاك -

 ةعئاشلا هتلثمأ نمو «هلدب هب ربعيف «فدارم وأ هل واسم رخآ ىنعم راضحتساب نهذلا

 هفاضا ام روصتت نأ ذئدعب كلو .ةماقلا لوط هب دارملاو ءداجنلا ليوط نالف :مهلوف

 .فوصوملل يريوصت فصو نمو .عماسلا يف ريثأت نم يفادرإلا ريبعتلا

 ثيحب ؛عونلا اذه يف ةمدعنم نوكت داكت طئاسولا نأب ريكذتلا تفاللا نم نوكي دقو

 .ايركف (دهج بلطتت ال ةقيرطب دوصقملا ىلإ لصوتي
 نأ) وهو ءءاملعلا نضعب هاري امك فادرإلاو ةيانكلا نيب قرفلا يطويسلا دروي مث

 .©©):كورتم ىلإ روكذم نم فادرإلاو «موزلم ىلإ مزال نم لاقتنا ةيانكلا

 يه ةيانكلا) :لاق ؛يومحلا كلذ ىلإ راشأ امك نيرخآ دنع ةيانكلا وه :فادرإلاو

 ,3(2)«. . .نايبلا ءاملع دنع هنيعب فادرإلا

 نإف ؛ديعبلا ىنعملا ىلإ ةيانكلا نم لاقتنالا يف رصحني قرفلا ناك اذإ هنأ نيبلا نمو

 ىنعملا نيب ةيصعبتلاو بسانتلا نوكي امنيب «فادرإلا نم ةفاثك رثكأ نوكت ءافخلا ةجرد

 .امهنيب طبارلا امه «فيدرلا وهو ؛هب ربعملا ظفللاو كورتملا

 .63 62 2 نآرقلا مولع يف ناقتإلا (1)

 .63 ,2 قباسلا ردصملا (2)

 .58 ص «ةغالبلا مولع يف لصفملا مجعملا )3(
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 نباو (!!يرشخمزلا يأر ادروم ضيرعتلاو ةيانكلا نيب قرفلا ىلإ يطويسلا صلخيو
 :«ضيرعتلاو ةيانكلا نيب قرفلا يف ضيرغإلا» هباتك يف يعبسلا نيدلا ءاهب لوفو «ريثالا

 يف ظفللا لامعتسا بسحب يهف «ىنعملا مزال هنم هب دارم هانعم يف لمعتسا ظفل ةيانكلا

 ربعي لب ىنعملا اهب داري ال دقو ءهل مضوي مل ام ةدافإ ةدارإ يف زوجتلاو ؛ةقيقح ىنعملا

 . . .هراجم ذئتيح يهو مراللا نع موزلملاب

 مهريبك هلعف لب ... »8 :وحن ؟؛هريغب حيولتلل هانعم يف لمعتسا ظفل وهف :ضيرعتلا امأو

 اورظن اذإ نوملعي امل ةهلآ ةذختملا مانصألا ريبك ىلإ لعفلا بسن «[ءايبنالا] 44222 ...اذه

 . (2)«ادبأ ةقيقح وهف زجاع نوكي ال هلإلاو «لعفلا كلذ نع اهريبك زجع نم مهلوقعب

 امنيب ءدحاو نآ يف راجمو ةقيقح ةيانكلا نأ ةيحان نم الإ قرفلا ىري ال يكبلاف
 مهفُي نأ» :نايبلا ءاملع دنع وه ذإ ؛باوصلل بناجم وهو ءادبأ ةقيقح ىضيرعتلا نوكي
 كلذلو ءالصأ هيف ظفللا لامعتسا دصقي نأ ريغ نم «نئارقلاو قايسلاب ىنعم ظفللا نم

 ,23)«ةيانكلاو راجملاب نوكي امك «ةقيقحلاب نوكي ضيرعتلا نإف
 امهعمجي ام ةمث ذإ ١!تايانكلا عاونأ نم اًعون نييغالبلا ضعب هربتعا كلذ لجأ نمو

 امهنم الك نأ يف ضيرعتلا ةلالدك ةيانكلا ةلالد نأ» :وهو «نييغالبلاو داقنلا ناهذأ يف

 اولواح نيذلا نويغالبلا ءاج ىتح ءدوصقملا ىنعملا ىلع ةلادلا ظافلالاب هيف حرصي مل

 مومعلا ىحضأ ىتح :؛2ة!«امهنيب ةلصاف دودح عضوو «ضيرعتلاو ةيانكلا نيب زييمتلا

 . ةيانكلا نع هزيمي ام مهأ ضيرعتلا ءافخ ةدشو

 ينأي ال فوصوم لجأ نم قاسي يذلا ضيرعتلا يف ©7يكاكسلا يأر يطويسلا درويو
 يمسو .هريغ هب داريو بطاخملا ىلإ هيف باطخلا هيجوتب متي يذلا كلذ وأ .هل ركذ هيف

 ءىش ىلع هب لدي ايش ركذت نأ :ضيرعتلاو .هل عوضوملا هظفل ريخب ءيشلا ركذ :ةيانكلا :يرشخمزلا لاق (1)
 ءامهني عماج فصرب رلجملاو ةقيقحلا ىلع هلمح زوجي ىنعم ىلع لد ام :ةيانكلا : ريثالا نبا لاقو «هركذت مل
 :2 نآرقلا مولع يف ناقتإلا «. . .يراجملا وأ يقيقملا مضولا ةهج نم ال ىنعم ىلع لادلا ظفللا :ضيرعتار

2. 

 .63 :2 نآرتقلا مولع يف ناقتزلا )2(

 .188 ص «ةينايب تاحلطمم (3)

 .249 ص ٠ يبرعلا نايبلا (4)

 .63 2 نآرقلا مولع يف ناقتإلا ن3(
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 هنمو ؛رخآ بناجج ىلإ هب (راشم بناج ىلإ مالكلا ةلامإ نم هيف امل ؛اًضيرعت سيرعتلا

 . هبناج يأ :ههجو ىضرعب هيلإ رظن :مهلوق
 :هتلكمأ نمو «ةيانكلاب ضيرعتلا ىمسي ام ىلإ ًةراشإ يكاكسلا مالك نمضت دقو

 هتلثمأ نم يذلاو رخآ اعون نمضت امك .هديو هناسل نم نوملسملا ملس نم ملسملا

 .هللا ىده عبتي مل نمب اضيرعت ٠ ىدهلا عبتا نم ىلع مالسلا : مهلوف

 نال ؛اًضيرعت يمسو ؛«موهفملا قيرط نم ىنعملا ىلع ةلالدلا هنإ :يشكرزلا لاقو

 ملكتملا نأل ؛حيولتلا ىمسيو :هبناج نم يأ ؛ظفللا ضرع نم مهفي هرابتسعاب ىنعملا
 ,1(2)هديرب ام عماسلل هنم حولي

 نيبي مل نإو «.ضيرعتلا صئاصخخ نم هانركذ ام عيمج ىلع قبطني موهفملا اذه داكيو

 .لاثملا ليبس ىلع اهنم اًعون ناك نإ وأ ؛ةيانككلا نيبو هنيب حضاولا قرفلا
 ننعملا ىلإ هب راشيو يقيقحلا هانعم هب داري ام :نامسق ضيرعتلا نأ يكبسلا ىريو

 لوقك ؛ضيرعتلاب دوصقملا ىنعملل ًالثم برضي لب .كلذ هب داري ال امو ءدوصقملا رخآلا

 نيب نمكي قرفلاف ؛22)[ءايبنالا] « <22 .. اذه مهريبجك ِهَلمَف لب ... » :مالسلا هيلع ميهاربإ

 يناثلا مسقلا يف عقي نيح يف .يقيقحلا هانعمو هرهاظ هب ادارم لوألا ئجم يف نيمسقلا

 . ضيرعتلا ةدئاف ىلإ هب لصوتي رخآ ىنعمب دارملا ىنعملل ليثمتلا
 بناجب هيونتلا يف نمكت - يببطلا مامإلا بسحب - اهنإف :(7”صضيرعتلا دئاوف امأف

 ناعذإلا ىلإ مصخلا جاردتسال وأ «ةنشاخملا نع رارتحالاو ءهب فطلتلا وأ .فوصوملا

 ؛ميركلا نآرقلا يف درو ام اهنم ضارغأ يهو .خيبوتلاو ةناهإلا وأ ؛مللا وأ «ميلستلاو

 .نيفوصوملاو تافصلا نع ةيانكلا هيف عقت يذلا ةصاخو .برعلا مالك يف ءاج ام اهنمو

 ةيقب ىلع هدروأ ام رثكأ يف ًالوعم ناكو ؛ءصضيرعتلاو ةيانكلل يطويسلا ضرع
 ملو .ىرخأ ةرات كلذ نع اًضرعمو «ةرات مهركذ ىلع اًصان ؛مهلاوقال اصخلم ؛ءاملعلا
 لثم نم مهتافلؤم يف نويغالبلا اهلوانت يتلا كلت نع اهدنع فقو يتلا لئاسملا دعتبت

 ةدئافو «ميركلا نآرقلا يف اهدورو قيقحتو ءراجملا نيبو اهنيب قرفلاو «ةيانكلا فيرعت

 . ضيرعتلاو فادرإلا نيبو اهنيب قرفلاو اهب ريبعتلا

 .311 :2 نآرقلا مولع يف ناعربلا (1)
 .63 .2 نآرقلا مولع يف ناقتإلا (2)
 .63 2 قباسلا ردصملا (3)
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 نبال «رئاسلا لثملا»و «يشكرزلل «نآرقلا مولع يف ناهربلا» : يه هرداصم مهأ تناكو

 قرفلا يف ضيرغإلا»و ءيرشخمزلل «فاشكلا»و .٠ يكاكسلل «مولعلا حاتفم»و «ريثألا

 . يبيطلل «نايبلا يف نايعلا»و ١ يكبسلا نيدلا ءاهبل ؛ضيرعتلاو ةبانكلا نيب

 يف هارن يتلا دهاوشلاو ةلثمألا داريإو «بيوبتلاو صضرعلا يطويسلا ةيزم دعنتت ملو

 نم اجيزم صيخلتلاو ليلحتلا يف هجهنم ناكو «ءاملعلا نم هريغ نم اهيف اًقوبسم اهرثكأ
 ديقعتلا نع دعبلاو ءدهاوشلاو ةلثمألا نم راثكإلا يف ودبي ثيحب ؛بدالاو قطنملا
 . يونعملاو يظفللا

 «يئانكلا ريبعتلا يف ءاملعلا لاوفأ صيخلت ناك يطويسلا ضرغ نإف نكي امهمو

 ءاجف ءماكحالاو ءارآلا كلت ىلع ضارتعالاب نعي مل مث نمو «ةيريبعتلا هتميق نايبتو

 .ةيصخش ةوقو ةلاصأ ىلع لدت ةفاضإ لك نم اًيلاخ هصيخلت
 ثحب يف ءامدقلا دوهج اهيف زجون ةملكب لصفلا اذه يف لوقلا متخن نأ دونو

 رهظ نأ ىلإ ةيانكلا يف ثحبلا اهمطق يتلا لحارملا مهأ ىلإ ةراشإلاب كلذو ؛ةيانكلا

 .قيقدلا يملعلا فيرعتلا عضو لالخ نم ةينايبلا ةروصلا هذه مهف يف اًحضاو لوحتلا

 .ةيانكلل ةيقيقحلا ةيريبعتلا ةميقلا زاربإو «طوبضملا ينفلا ميسقتلاو

 وهو «هيف ثحبلا لحارم ىلوأ يف ةيانكلل ماع موهفم ءاطعإ يف ءامدقلا دوهج لثمتت
 نب ليلخلا ةقبط نم ةغللا ءاملع ناهذأ يف اًئيشف اًئيش لكشتي ذخآ يذلا يوغللا موهفملا

 مالكو «نيبملا يتاآرقلا صنلا كلذ يف هيلع نيعم مهأ ناكو .امهريغو هيوبيسو دمحأ

 عستي موهفملا اذه ثبل ام مث «ةيبرعلا بيلاسأ نم ينايب بولسأ ةيانكلا نأ نوكل ؛برعلا
 ناكو .«يرجهلا ثلاثلا نرقلا نابإ ةيانكلاو لسرملا زاجملاك «ةيبدأ ةروص نم رثكأ لمشيل

 هلك كلذ ررفأ ىتح .هتغايصو هلكشت ةلحرم يف  كاذنآ - لازي ام بولسالا اذهب يعولا

 يف لضفلا هيلإ دوعي يذلا رفعج نب ةمادق دي ىلع هدحل ةفايص نسح نم هدمت ام
 يف رثكأ يعولا كلذ دسمتو هروصلا نم هريغ نع هب زيمتي هلعجي فيرعت عضو ةلواحم
 «هبر دبع نبا نأش وه املثم تايانكلا يف فيلاتلاب ءافتحالاب ابرغمو اًقرشم ءابدالا ماي

 عمتجملا ىلع فرعتلل ةماه ةقيثو ريخالا اذه باتك ربتعي ثيحب «يبلاعثلا روصنم وبأو
 يسرافلا بدالاو يبرعلا بدالا نيب ريئاتلاو رثاتلا دجت نيأ يسابعلا رصعلا نابإ يبرعلا

 دمحم نب دمحأ سابعلا يبأ يضاقلا باتك يف اًضيأ كلذ ىلع فقت امك ءاًحضاو

 «ينايودارلا رمع نب دمحم باتكو ؛«ءاغلبلا تاراشإو ءابدالا تايانكا يناجرسجلا

 نيب لدابتملا رثأتلا رهاظم عبتتي نم نييغالبلا نم دهن الآ فسؤملا نمو .«ةغالبلا نامجرت»
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 يولعلل ةزارطلا» يفو .؟رئاسلا لثملا» يف ةفطاخخ تاراشإ نم هدجت ام مهللا .نيبدالا

 هرهاظمو هتابالمو هفورظو رثأتلا ةيلمعل ةيلعفلا جئانتلا ىلع اننافتوت ال ناتراشإ امهو

 . ةيئانكلا ةروصلاب ةقلعتملا ةديدعلا

 اهنمو :يبرعلا نايبلا لئاسم ىلع ركني ال لضف بحاص يناجرجلا رهاقلا دبع ناكو
 اهل عضوو «ةيانكلل اموهغم غوصي قالطإلا ىلع يغالب مها ربتعي هنوكل ؛ةيانكلا
 ىلع (دمتعم اًيبدأ ًاليلحت اهللحو .لاثمالا اهل برضو ءاهب ريبعتلا ةدئاف نيبو .ماقالا

 هب ئهتسي يذلا ساربنلا ةباثمب ههوهج تلظ دقو .عيفرلا ينفلا ساحإلاو قوذلا

 .اذه انموي ىلإ ميدقلا ذنم نوثحابلا

 ةيقطنملا ثحابملا ماحفإ يف لثمت (ريبك الوحت دهش نأ يئانكلا ثحبلا ثبلي ملو
 براجتلا رهوجل ذفانلا ميلسلا قوذلاو ينفلا سحلا ىلع دمتعت يتلا ةغالبلا يف ةيفسلفلاو

 ةسردملاب فرعي ام وهو ءامهعابتأو يكاكسلاو يزارلا رخفلا دي ىلع كلذ ناكو «ةيبدالا

 ديري نم ةمث نأ ودبي ناكو .هعبت نمو يناجرجلا رهاقلا دبع ةسردم لباقت يتلا ةيمالكلا
 يبدالا عباطلا اهيف جزمي ةقيرط نع ثحبي ذخاف «هعابتاو يكاكسلا جهنم نم للحتلا

 .ريثآلا نبا وه هاجتالا كلذ دئار ناكو .يمالكلاو

 يهف !نييغالبلا فالتخاب تفلتسخاو اهؤامسأ تددعت ةيانكلا نأ هركذ ريدجلا نمو
 يتلا تايمستلا نم كلذ ىلإ امو ءرواجتلاو عيبتتلا يهو «فادرإلاو «ضيرعتلاو ةيانكلا

 . ةغايصلاو ليكشتلا ىلإ هقيرط يف كاذنآ ناك ةيانكلا موهفم نأ ىلع لدت

 يفالت ناكمإلاب ناك ةيبناج رومأ نع ثحبلا يف مهسفنا نويغالبلا دهجأ دقلو
 يف ةيقوذلاو ةينفلا بناوجلا زاريإ باسح ىلع ميسقنلاب ةيانعلا لثم نم اهيف ضوخلا
 اهنيب قرفلاو ءرتسلا نم مأ ةينكلا نم يهأ ةيانكلا ليصأت يف ثحبلاو يئانكلا ريبعتلا

 .هنم ةبعش نكت مل نإ زاجملا نيبو
 ةلثمالا ةداعإ يف رهظي ام رثكأ رهظي يئانكلا ثحبلا يف ديلقتلا عباط نأ تفاللا نمو

 مدعي يذلا لمملا رارتجالا نم اعون كلذ ادغ ىتح ءرخآل ملاع نم اهلقانتو دهاوشلاو

 .راكتباو ةلاصأ لك

 بيطخلا اندجو ذإ ؛اهلك ةينايبلا لئاسملل يخيراتلا راسملا نع ةيانكلا ثحب دعتبي ملو

 حرشب ءاملعلا موقيف ءاهجوأ ىلإ ةيريرقتلا ةقيرطلاب لصي هحرشو هصيخلت يف ينيوزقلا
 نكمي ةفاضإ لك انمدع كلذبو ؛ينازاتفتلاو يكبسلا نأش وه امك هيلع بيقعتلاو هصيخلت

 . ةيانكلل فاضت نأ



 عيارلا لصفلا

 نيثدحملا دوهجو ةيانكلا

 برعلا ةغالب نيب قيطوتلاو :نايبلا مولعب ةضهنلا تالواحم نمضنتو ؛:ةئطوت
 :مجملا ةخالبو

 امسح ماق ىتح ؛ملاعلا ىلع اهراونأب عشت ةئيدحلا ةيملعلا ةضهنلا رداوب دكت مل
 .يملعلا مدقتلا بكر ةرياسم مهل لفكت يتلا لئاسولاو لبسلا نع نوئحبي يبرعلا ناسللا
 ىلإ ةدوعلا مهيلع ضرفي مهروصت ناكو «هوركفمو برغلا ءاملع هدوقي ناك يذلا
 تاهمأ ىلإ اوعجري نأ» مهيلع اًمازل ناك نايبلا يفف ؛ةيفرعملا هفانصأ لكب يبرعلا ثارتلا

 رمثلا اوذخأيو ءايرهظ مهءارو اهتارصتخم اوحرطيو ؛.نونفلا هذه يف ةنودملا بتكلا

 لوانتلا لهس بلاق يف كلذ اوعضي مث . ..اهيف اوبتك نيذلا نيمدقتملا بتك نم ينجلا

 . (17:باتكلا باوبأ ىلإ فاضنت جذاممو تاقيبطت ضعب ىلإ ؛هيبلاط ىلع

 تارك دعت الإ لصحي مل ةغدالا يف ةيلعفلا ةضهنلا وحن قالطنالا نأ دكؤملا نمو

 سردت تاصيخلتلاو حورشلا بتك تلظ» ذإ ؛ةيغالبلا بتكلا مهال حورشلاو تاصخلملا

 ةكرح تطشنو ءاملعلا ظقيتسا ىتح .بيرق تقو ىلإ سردلا تاعاقو ملعلا دهاعم يف

 تامسن ةغالبلا مولع ىلع ىفضأ امم «ةايحلا قفارم لك ةيملعلا ةضهنلا تلمشو .فيلأتلا

 بوث يف تضرعف ءاهتلاصأو اهتوق تدرتساو اهبايش اهيلإ داعأو ,ةيفاصلا قوذلا
 مضخ يفو , (2)«ةفاحلا ةيقطنملا ةيلقعلا تاشقانملا نع (ديعب ؛ةلوهسو رسي يفو .«بيشف

 نم ةيبرعلا ةغالبلا صيلخت ىلإ هجوت نأ بجي دوهجلا نأ ىلإ ليمت ةرظنلا تناك كلذ

 اهفالطنا مدعو اهدومج ىلإ ىدأ ام ءاهيلع اًبلاغ لظو هب تغبطصا يذلا ةيملعلا عباط

 نأ الإ نكمي الو .؛نف ةغالبلا نأ داقتعا ةرظنلا كلت خسر دقو «فاطملا ةياهن يف اهددجنتو

 دقف» ؛اهتيرطف نع تلخت دق نوكت ؛مولع وأ ملع ىلإ اهلوحتب يهف .كلذك نوكت
 اهنأ كلذ ريربتو ؛ةغالبلا اهيف تطقس يتلا قلازملا رطخأ تناك ةيملعلا نأ انخويش روصت

 .(3)«اهتايلامج مظعم ىلع ءاضق هيف ةيجهنملا ةيملعلا ىلإ اهلوحتف :ةيلامج ةيقوذ ةسارد
 ةوحصلا دعب ةصاخ «ةياهنلا يف بلاغلا وه - ودبي ام ىلع - ةغالبلل راصتنالا ناكو

 ,نيثحابلاو ءاملعلا ةرظن تعسو يتلا مجعلا ةغالب ىلع عالطالا يف ةلئمتملا ةيملعلا

 اهلمشيو يغالبلا اهداتري نأ نكمي يتلا ةيناصتلا قافآلاو تالاجملا نوداتري مهتلمجو

 .42 ص ءاهلاجرب فيرعتلاو ةغالبلا مولع خيرات .يغارملا ىفطصم دمحا (1)

 .2ص «ىرخأ ةمءارق ةيبرعلا ةغالبلا تايدأ (3)



 ناك ةغالبلاب ةيانعلا دايدرا نأ تفاللاو» : بلطملا دبع دمحم لوقي كلد ىفو ؛همامتهاب

 ةديدجلا تارايتلا تناك اذإف . . .ةدفاولا ةيدقنلا تارايتلاب انلاصتال ةجيتن «ةثراط تاهبنمب
 اهماهم لكيو «ةيعانقإلاو ةيريثأتلا اهتاقاط لكب ةغللا تاودأ ليلحتب اهسفن تلغش دق

 .(1)«ةميدقلا ةغالبلا تلغش دق اهسفن ةمهملا نإف ؛ةيلاعفنالا

 نيب قيفوتلل ةلواحم يئارجإلا وأ يرظنلا دهجلا يف هباشتلا كلذ نع مجن دقو

 تازجنم نيب نأشلا وه امك - امهنيب قابطنالا نع نايحالا ضعب يف رفسي ناك نيهجوتلا

 لئالد:و «ةغالبلا رارسأ» هيباتك يف يناجرجلا رمهاقلا دبع دوهجو ةئيدحملا ةيبولسالا

 ؛هدفناور نم ىذغتيو هلحم لحي نايبلل اعورشم ًاليدب ةيبولسالا تدغ ىتحو ؛«راجعإلا
 ةثيدحلا تايوغللا يف فرعي ام قاطن يف عقت ةماه ةسارد» كلذب ةغالبلا تحبصأ امك
 ' ,(20:تايبولسألا مساب

 راثآ نم مجعلا ةغالبب برعلا ةغالب ءاقل هكرت ام سملت يدجملا نم نوكي دقو

 جهانمب ةقلعتملا ةيئارجإلا لئاسملا يف رخآ انيحو «,تاحلطصملا بلج يف ائيح تسكعنا

 بدالل دهع ال ةديدج ةينف ميق روهظ اضيأ كلذ نع مجن دقو .هقرطو هلبسو ليلحتلا

 «ةديدجلا ميقلا كلت مامأ اعساو بابلا عرشي نأ الإ ءابدالا ضعب ىبأ دقو ءاهب يبرعلا

 ام نايبلا بيلاسأ نم اولمعتسي نأ - مالكلا ناسرف مهو - ءابدالا بيعي ال هنأ ىأرو

 ضومغلا ىلإ يدؤي الو «يبرعلا نايبلا هفلأ اممع كلذ مهب جرخي ال مادام ءاوءاش
 اذإ ءراجملا نم عونلا اذه ىبأي ال يبرعلا نايبلاو» :تايزلا نسح دمحأ لوقي ؛ديقعتلاو

 يف موزللا دعبب يونعملا ديقعتلا ىلإ ىدأ اذإف ؛ةرهاظ هتبسانمو «ةبيرق هتقالع تناك
 نم حمالملا ولخ نع نيبجلا عوصتب ةيانكلاك ؛زاجملا يف ةقالعلا ةبارغ وأ «ةياتكلا

 ,(3)«ةغالبلا ضهاني يذلا سبللاو «نايبلا ضقاني يذلا يعلا وه كلذ ناك «ةلالدلا
 انيعو ىلع انبدأو اننايب يف ثدح يذلا لوحتلا انرصق اذإ نيدحاجلا نم نوكن نحنو

 لثمتي وهو «لاوحألا نم لاح يأب هنع اًنأش لقي ال يجراخلا لماعلا نأ نوكل ؟ثارتلاب
 نم بهن انتلعج يتلا رضحتلا حاير انل اهتلمح يتلا ةايحلاب انلاصتا يف - انفلسأ امك -
 هنأ يأ» ؛ريكفتلا نم ةديدج قئارطو «شيعلا نم ةديدج طامنأ ىلع ظقيتسنو انمون

 دعبأ هل ناك كلذ لكو .«بدالاو نفلا قولت يفو ؛ةايحلاو ريكفتلا يف ةديدج ميق تأشن

 .7 ص ؛:ىرخأ ةءارق ةيبرعلا ةخالبلا تاييدا (

 .302 ص .لومالا ؛ناسح مامت (2)

 .276 :275 ص :؛يبرعلا نايبلا نع ًالقن «159 ص .ةغالبلا نع عافد (3)
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 بدالا ادغو ؛تايانكلاو تاراعتسالاو تاهيسيشتلا عازتنا يفو لايخلا روص مسر يف رثالا

 .2170. . .هيف اهرفاوت رادقم ىلع لماوعلا كلتب (رثأتم ةيبرعلا دالب نم دلب لك يف
 ءاهتالاو .برغلل ديلقتلا ديق نم تالفنالا نيسرادلا ضعب لواحي نأ يييدَب ناكو

 ةغايصلا كلت تناكو ءامومع ةيبرعلا ةفاقشلل وأ يبرعلا نايبلل ديدج موهفم ةغايص وحن

 ةدوعلا تحبصأ اذلو !ثوروم وه ام نيبو .دفاو وه ام نيب ةيلداعتلا نم اعون شرفت

 نكمملا نم نكي ملو» ؛برغلا عم ةيفاقشلا ةهجاوملا ةيلمع يف امهم اًيعو لكشت ثارتلل
 يتلا ةفاقثلا يه ةريخالا ةثالثلا نورقلا يف فلختلا روصع اهتفلخ يتلا ةفاقثلا نوكت نأ

 ةيدحتملا ةيبرغلا ةفاقثلا ةهجاومل حلصت وأ كاذنيح نيفقثملا ءالؤه ةجاح دست نأ نكمي

 .(2)ءاهرشنو اهئايحإل هعئاور نم ةرهمج ءاقتنا ىلإو ميدقلا يبرعلا ثارتلا ىلإ اوهجتاف
 .فراعملاو تاصصختلا ناولأ ىتش يف كلذو

 ينلا اياضقلا كلف يف رودت نيثدحملا ةغالبلا يسراد تاروصت تّلظ نأ فسؤملا نمو
 ةينايبلا تاساردلا دقني وهو .حاتفم دمحم كلذ دكؤي امك .اميدت نايبلا ءاملع اهراثأ
 .تالاقمو اًبتك اومجرتو تافلم اوردصأو تاحورطأ نورصاعملا اهيف زجنأو» .ةرصاعملا

 هرثكأف .يملاعلا ىوتسملا ىلإ دعب لصي مل اهلحو ةلأسملا لوح رصاعملا طاشنلا نأ ىلع

 يفو ةميدقلا لئاسملا يف سمغنم وهف كلذل اعبتو ؛ميدقلا لوانتلا كلف يف رودي
 ةينايبلا تاروظنملا نيب قيفوتلا تالواحم نأ ىلإ دوعي ام وهو .«2:اهلولح تاحرتقم
 ذافنلاو ارجستلا تاظحلو ثيرتلا تاظحل نيب بيرجتلا روط يف لازت ال ةميدقلاو ةيئادحلا
 . ةليثضلا جئاتنلاو ةلوهجملا قافآلا ىلإ

 اهتاحلطصمو ةيبرعلا ةغالبلا مولع اوغاص نيئدحملا نيسرادلا نأ نايبلا نع اًينغ سيلو
 ليكشت لك تامس نيلفغم ريغ «بدالا وأ ءدقنلا وأ ءبولسألا وأ ؛ةروصلا مسا» تحت

 ةيلومشلا ةرظنلاو لماكتملا لمعلا لالخ نم تامسلا هذه اورربأ مهنكلو «يغالب

 ةرظن ىلإ نودوعي ديدجلا هاجتالا انهب مهو «ةيراضحلاو ةيعامتجالاو ةيسفنلاو ةيلامجلاو
 تلمش امبر ةيقيقحلا ةدوعلا نإ لب .(4):. . .ةيبرعلا ةغالبلا خيرات يف ةيقوذلا ةسردملا

 يف يلوخلا نيمأ موحرملا هبتك اميف كلذ ىلع فقت امك «ةيفسلفلا ةيمالكلا ةسردلملا

 اًخيرات هءارو نأ فرعي نأ ددجمل لمع قدصأف» :لاق ؛يضاملا نرقلا نم تايتنيثالثلا

 .274 ص ٠ يبرعلا نايلا (1)

 .9 28 ص .هروطتو هجهنم يبرعلا ثارتلا نيفحت «بايد ديجمل دبع (2)

 .7 ص «نايبلا لوهجم )3(

 .194 ؛193 ص .ةغالبلا يف لوصف )4



 يبدألا خيراتلا نم اًناج مويلا حفصتأ نأ تيأر اذلو ؛ةريثك ءايشاآ هنم ملعتي نأ عيطتسي

 .رثأ نم اهيف كلتل امو ؛ةفسلفلاب ةيبرعلا ةغالبلا ةقالع يف ثحبلاب
 ايفاو اًسرد ةطقنلا هله سردل هيف دصتي مل نكل ؛لوئت دق ةغالبلا خيرات نوكي امبرو

 .(!)«اهدقنو ةغالبلا بتك نم انيديأب ام مهف يف ىربكلا ةيمهالا نم اهل ام عم

 ةركفل - ودبي ام ىلع - عضخي نكي مل يغالبلا ثوروملا ىلع لابقإلا نإف كلذبو
 ةراشإلا تقبس يتلا ضا رغألل هئايحإ ةداعإو هثعب مفادب ناك امئإو «ةيباختنا وأ ةيئاقتنا

 .اهيلإ

 روصلا تلظ ثيحب «مايالا رورم ىلع عطقنت مل ثوروملا كلذب انتلص نإف نكي امهمو

 نوروملا مظنلا نم بلاوق يف تظفح اهنأو ةصاخ ءاننادجو يف ةرضاح ةميدقلا ةينايبلا
 مغرو» ءاهمحازت تذخأ ةليخأو روص نم ةيملاعلا بادآلا انل هتلمح ام مغر كلذو «ىفقملا

 نايبلا روص امأ ءادج ةريثك لازت ال ةيانكو راجمو هيبشت نم ةميدقلا نايبلا روصف كلذ
 راخبلاو عايذملاو ناريطلاو ءابرهكلا رصع يف شيعن انأ مغر «ةردان ةليلق لازت الف ةديدجلا

 .رمتسملا ددجتلل هتيلباقو «يبرعلا ناسللا ءارث ىلإ كلذ دوعي دقو ,(2)ةرنلاو

 يف صخلتت اهنأ دجن «ةينايبلا ةلأسملا يف نيثدحملا دوهج ةعيبط يف رظنلا انعمأ اذإ اننإ

 ترولبت امك ؛ةيبرعلا ةغالبلا بتك تاهمأ ضعب حرشك «نييغالبلا ىمادق دوهج ةعباتم
 ةاعارم ؛ةئشانلا قاوذأو ىشامتت اهلعجب ةينايبلا لئاسملا طيسبت ىلإ يعسلا يف دوهجلا كلت

 .تافلؤملا كلت روهظ تدهش يتلا روصملاو ةرخآتملا روصعلا نيب دهعلا دعابتل

 ام ميوقت ىلع صرحلا عم ؛ةينايبلا لئاسملل خيرأتلا ىلع دوهجلا ضعب تماق امك

 .نيعدتبم مأ نيدلقم مهرابتعاب هباحصال دقنلا هيجوتو «هميوقت مزلتسي

 يناعملا يصادتب هطبر اولواح نيثحابلا ضعب نإف «يئانكلا ريبعتلا صوصخب امأو
 بيلاسأب اهطبر وأ ؛يناعملا يعادتب ةيانكلا طبر الإ ديدجب اوتأآي مل» نورصاعملاف ؛زمرلاو

 هذهل اهيلإ رظني ال ةلآسملا نأ بناج ىلإ .فلكتلا ضعي كلذ يفو ؛ةئيدحلا زمرلا
 يف ةسارد ىلإ جاتحي امئإو .ديدجلاو ميدقلا نيب قيسفلتلاب قلعتي ال رمألا نال ؛ةلوهسلا
 نم بورض يهو .230«نوئفلا نيب قرفلا حضنتتيو مرالتلا رهظيل ثيدحلا دقنلا ءوض
 اوثحبيل نيسرادلا عفدت يتلا اهعفاود اضيأ اهلو ءاهموصخ اهلو اهراصنأ اهل تاداهتجالا

 .109 ىم ؛بدالاو ريسفتلاو ةغالبلاو وحنلا يف ديدجت جهانم (1)
 .200 ص ٠ حراشلا ةمدقم « ةغالبلا مولع يف حاضبإلا (2)

 .191 ص ؛ةيغالب نونف (3)



 .ةيناييلا لئاسملا اهئوض يف روطنت ةديدج قافآ نع

 جضن ملع اهنأ ىلع ءاهيلإ ةرظنلا يف اًئيدح ةيغالبلا ميهافملا لماكت مهسأ دقو

 ةغالبلا ةيعورشم» نإف كلذبو «ميدقلا يف (دئاس ناك ام سكع ءدحاو نآ يف قرتحاو

 ملو «ةيقيبطت تاءارجإو ةيرظن اًسسا كلتمي ًالماكتم املع تراص نأ ذنم قحتسم رمأ

 يتلا عانقإلا وأ ديكأتلا ةيلمع ىلإ هرواجت لب ءهدحو يلامجلا دعبلا يف هسفن رصحي

 . 2176. . .ةنيابتملا مهلاوحأو مهتاماقم يف نيقلتملاب طبترت
 هذهل ةبسنلاب ةتوافتم مهتافلؤل ضرعنس نيذلا نيفلؤملا دوهج نأ ذئدعب تفاللا نمو

 يف ئراقلا هيلع فقي اًثوافت ةينايبلا لئاسملا عم لماعتلا تايفيكب يعولا اذهل وأ ءةرظنلا

 . عضوم نم رثكأ
 :ثي دحلارصعلا يف يئانكلا ريبعتلا ةسارد تاهاعتنا

 :ةغالبلا رهاوجو ؛ةحضاولا ةفالبلا اباتك - ةيميلعتلا ضارغألا - أ

 ىلع اهمهأ لعل ؛ضارغال ةيبرعلا ةغالبلا يف فيلأتلا يف نوثدحملا نوفلؤملا أدب

 احضاو اضرع ةينايبلا لئاسملا ضرعب نوديقتي مهتلعج ىتلا ةيميلعتلا ضارغالا قالطإلا

 وحن ىلع اهليهستو لئاسملا ريسيت نم ًاليبس نوكلسيو «سابتلا الو هيف ضومغ ال
 .قوذلا ىلع ةيصعتسم ريغ ؛مهفلا ىلإ ةبيرق اهلعجي

 «ةحضاولا ةغالبلا» باتك روكذملا لاونملا ىلع اهباحصأ اهيف راس يتلا بتكلا كلت نم

 .يمشاهلا دمحا ديسلا خيشلل «ةغالبلا رهاوج» باتكو ؛نيمأ ىفطصمو مراجلا يلعل
 ةغالبلاب دارملا حاضيإ يف ديزت ةمدقم هل اعضي نأ الإ نافلؤملا ىبأ دققف لوألا باتكلا امأف

 عاونأ نيب ةقرفتلاو يلامجلا كاردإلاو يرطفلا دادعتسالا لثم اهيلع موقت يتلا سسالاو

 ,ينفلا قوذلا باستكال سارمو ةبرد نم بلاطلا هب موسقي نأ بجي امو .بيلاسالا

 هيدؤت ام نافلؤملا نيب مث ءاهدقنب مايقلاو ةيبدألا راثآلا تاهمأ ةءارقو ةيهوملا ذحشو

 ناولالا ليكشتب ماسرلا هيف موقي يذلا مسرلا نف لثم ىنعملا ريوصت ةفيظو نم ةغالبلا

 .مهساوحو نيدهاشملا راظنأ بلجو ريثأتلا ىلإ ادصاق «بسانتلا اهيف اًيعارم
 قهري ال يذلا بسانملا بولسالاو ظافلالاو ءازسججالا ريخت وهف :يغالبلا نأش امأو

 بورلسألا ةعيبط نايبث ىلإ نافلؤملا صلخيو «نيعماسلا يف ريثأتلا دشأ هل نوكيو عمسلا

 .7 ص «ىرخأ ةءارق ةيبرعلا ةغالبلا تايبدأ (1)



 كلذ ىلع هلالخ نم فرعتن هيف عضوم قدأ لايخلاو هتازيمم مهأ لامجلا ربتعي يذلا يبدألا

 ةوقلاب زيمتي وهو «سوسحملا يئرملا سابل يونعملا سابلإ ةفيظو نم هيدؤي ال لامحلا

 .فلكتلا هيلع بلغي ال ىتح راجملا ررص نم هيف راثكإلا نسحي الو ء.حوضولاو

 رثنلاو رعشلا نف وه برولسألا اذه هيف مدختسي يذلا لاجملا نأ املع ؛عنصتلا هب بهذيو
 , (10ىنفلا

 هثحابم مهابو باتكلا نومضمب اهعيمج لصتت دئاوف ةدع ةمدقملا هذه توح دقلو

 اهنم راثكإلاب اهثيجم فلكت مدع ىلع اًينمض نافلؤملا صن دقو «ةيانكلا اهنمو ةينايبلا
 . عنصتلا ىلع لاد رهظم ىلإ لوحتت ال ىتح ؛تفال لكشب

 ىلع نآدبي نيفلؤملا اندجو ةيانكلا اهب تضرع يتلا ةيفيكلا ىلإ كلذ دعب انلقتنا اذإف
 انضرع يتلا اهماسقأ ىلع اًسيسأت رثتلاو رعشلا نم اهل ةلثمالاو دهاوشلا داريإب ةداعلا ريغ

 ةنالف :لثم ؛ميدق وه ام اهنم ةلثمأ يهو .ءامدقلا دنع ةغالبلا بتك تاهمأ يف اهل

 ' : رخص اهيحا يف ءاسغلا لوقو ءطرقلا ىوهم ةديعب

 اتش ام اذإ دامرلا ريثك دامعلا عيفر داجنلا ليوط

 : ةيبرعلا ءايحإ يف مولعلا راد لضف يف مهدحأ لوقك ؛ثيدح وه ام اهنمو

 بارعألا ةوادب اهْثركذ اراد ناندع تنب كيف تدجو
 .20كيدرب ءلم مركلاو «كيبوث نيب دجملا :وهو ءدحاولا لاثملا رثتلا ةلثمأ دعتت ملو

 بولطملا رابتعاب ةيانكلا عون زاربإو دهاوشلا ليلحن ىلإ كلذ دعب نافلؤملا لقتني مث

 كلذ يف نيعباتم «ةبسن نع ةيانكو «ءفوصوم نع ةيانكو ؛ةفص نع ةيانك :يهو ءاهب

 ديسلا دومحم لاق ؛يكاكسلا بوقعي وبأ مهسأار ىلعو نورخأتملا نويغالبلا هيلع ىرج ام
 اطخ كلذ يف نيمسرتم ...ماسقأ ةثالث ىلإ ةيانكلا امسق مثه :نوخيش
 اهيف يقيقحلا ىنعملا ةدارإ وه ةيانكلا هب صتخت ام نأ ىلإ نيهبنمو .2376. . .يكاكسلا

 يف هققحت مدعل هتدارإ زاوج نايحألا صعب يف رذعتي دقو ؛دوصقملا ىنعملا بناج ىلإ

 .اهدعب امو 8 ص «نيفلؤملا ةمدقم ةحضاولا ةغالبلا (1)
 يف ةميقملا ةيبرعلا لئابقلا دج ميهاربإ نب ليعامسإ نب ناندع وه :ناندع «123 ص ؛قباسلا عجرملا (2)

 .اهيرغو اهطسوو برعلا دالب يلامش
 .403 ص ؛مولعلا حاتفم (3)
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 رابتعاب اهماسقأل ركذو .ةيانكلل فيرعت عضو ىلإ ناملؤلا صلخيو . عقاولا سضرأ

 . (!!ةئالثلا اهماسفأ نانمضتي يبنتملا بيطلا يبأ رعش نم نيلاثمب اهل ليثمتلاو اهب بولطملا

 نكمي ام لك ىلع اكردتساف «ءامدقلا هب ينع يذلا ميسقتلا ةرثك يفالت نافلؤملا لواح

 هامسأ ام ىلإ كلذب اراشأف ءهقح ثحسبملا ءافتتسا صوصخب دقن نم امهل اهجوي نأ

 ىضيرعتلاو ةراشإلاو ءاميإلاو زمرلاو حيولتلا :اهنم ؛عاونأ ىلإ «ةيانكلا ترافتي» يكاكسلا

 لوقت نأك ؛قايسلا نم مهفي رخآ ىنعم ىلإ هب راشي ثيحب مالكلا قالطإب متي يذلا

 , 6)2سانلل مهعفنأ سانلا ريخ» :سانلاب رضي صخشل
 ةيغب ؛دهاوشلاو ةلئمألا نم ًالئاه امك نادشحي احار اًيميلعت نيفلإملا ضرغ ناك املو

 عرخ اماق كلذل ؛هتيصان كالتماو يئانكلا بولسالا تابوعص ىلع ةبيلطلا بيردت

 املك يشاوحلا يف زجوم افيرعت مالعالاب فيرعتلاو ؛ةلثمالا رايتخا نسحو ةلئسالا

 . كلذ رمألا ىضتقا

 باطخلا يف اهيلع دامتعالا لضفو اهتغالب ةنابإب ةيانكلا يف امهلوق امتخ دفو

 هعبط فطل نم الإ اهيلإ لصي ال ةياغو «ةغالبلا رهاظم نم (رهظم اهنوكل ؛يناسللا
 يف ةيضقلاو ءاهليلدب ةبوحصم ةقيقحلا كيطعت اهنأ ىلإ كلذ درمو ؛هتحيرق تفصو
 يف ةكراشم اهلعجي ام «تاسحلا ةروص يف يناعملا كل مضت اهنإ مث .اهتاهرب اهيط

 ؛ىصحُت ال ةريثك كلذ ىلع ةلثمالاو ءريوصتلا نف ةصاخو .نونفلا ةيقب اهصئاصخ
 نع ةيانكلا يف يرتحسبلا لوقكو «فايضملا نع ةيانك «دامرلا ريثك نالف :برعلا لوقك
 :ةحلط لآ ىلإ فرشلا ةبسن

 لوحتي مل مث ةحلط لآ يف هّلحر ىقلأ دجلا تبار ام وا
 نوكي نأ ريغ نم كمصخ نم كليلغ يفشت نأ نم كنكمت اهنأ :اهصاوخ نم نأ امك

 هيمسي ام وه اهيف عونلا كلذو «بدالا هجو شدخ قيرط نم وأ حيرصتلا ليبس نم كلذ
 .ضيرعتلا نايبلا ءاملع

 وهو «ناذآلا هغيست ام ةاعارمب اهيف متي حيبقلا نع ريبعتلا نأ :ةيانكلا تازيم نمو

 نع ةيانكلاك ؛هنم مضوم نم رثكأ يف نمانلا باطخ يف ميركلا نآرقلا هاخخوت بولصأ

 اهنأ برعلا نع رهش دقو .كلذ ىلإ امو ةرشابملاو نايشغلاو ءاضفإلاو سمللاب عامبجلا

 . 16 «125 ص «ةحضاولا ةغالبلا ()

 ؛ةيضرملا ةياتكلاب ةغالبلا ءاملع هيمي ام وه عونلا اذه نأ تفاللا نمو ١125 ص .ةحضاولا ةغالبلا (2)

 حاضيإلا ةيغب 2«. . .روكذم ربغ اهيف فوصوملا نوكي يتلا يه: :اهفيرعن يف يديعصلا لاصتملا دبع خيشلا لاق
3 162. 
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 نع اهصخشل اًهيزنتو ءاهيلع اًظافح «ةجعنلاب اهنع ةينكتلا ىلإ ةأرملا مسا ركذ نع لدعت
 ىلع ةيانكلل امهضرع يف امهتلواحم اينب نيفلؤملا نأ ذئدعب حضاولا نمو .(1)هسمي ام لك
 ام وهو .حضاولاو بذهملا بولسالاو راكفالا ةغايص نسحو ءزيكرتلاو طيسبتلا ةركف
 ةدع لعفب ؛قالطإلا ىلع هيلإ اقبسي مل ةقيرطلا يف (ديدجت نيسرادلا ضعب هربتعا
 .ئراقلا سفن يف ةغالبلا ةكلم سرغ ىلع لمسعت ةقيرطلا هذه نأ :اهمهأ نم ؛بابسأ

 نسحلا بورض نم هيف امو غيلبلا مالكلا رارسأب هرصبتو يبرعلا قوذلا ىلع هعبطتو
 ةسارد نم ةدوصقملا يه يتلا ةيلامجلا ةيحانلا ىلع امهدوهج ازّكرو .ناببلا عئادبو

 . ©)ةيغالبلا روصلا

 رابتعاب صوصنلا ىلع اهجئاتنو اهماكحأ ينبت يتلا ةقيرطلا هذه نأ تفاللا نمو
 وحنلاو نايبلا ملع يف ءامدقلا اهكلس يتلا ةقيرطلا نع فلتخت «ىوصقلا اهتيمهأ

 مهأ ماسقالا ركذو لاثمالا برضو دحلا ربتعي ثيحب  ةيبرعلا مولع مهأ يهو . فرصلاو

 يف - ىلاتلاب - ىرت الو «جاتنتسالا ىلع اهدامتعا بناج ىلإ اهيلع موقت يتلا سسألا

 جتنت ةغالبلا نأ نوكل ءامهنيب ةيلدجلا ةقالعلل اًسمطو اّيع الإ ةغالبلاو بدالا نيب لصفلا
 تاساردلا دمتعت نأ» ةقيرطلا هذه راصنأ ىريو . ةغالبلا جي يذلا وه بدألاو ء.بدالا

 ءاّفيقد امهف صوصنلا هذه مهفب الوأ ىنعي نأو «ةديجلا ةيبدالا صوصنلا ىلع ةيغالبلا

 ةعور ىف هرثأو «ينفلا لامجلا ناولآ نم هب راتمت ام ءالتجال ءرظنلاو ثحبلا اهيلإ دري مث

 ىف امهكارتشال ةقيثو ةطبار نذإ ةغالبلاو بدالا نيب ةطبارلاف ؛ئراقلا عاتمإو .؛بولسأالا
 ظفحو ةيرظنلا دعاوقلا دنع فوقولا يف فارسإلا امأ .يبدالا قوذلا نيوكن يهو «ةياغلا

 ضعب يف ةغالبلا هب تيلب يذلا يفسلفلا يملعلا جهنملا وه اذهف «ةيغالبلا تاحلطصملا
 كلذب اتنأكو .(0:هجاضنإو هتيبرت يف ديفي الو يبدالا قوذلا سمي ال وهو ءروصعلا

 لدب جهنملاو ةقيرطلا ىودج يف ضوخلل - ثيدحلا رصعلا فراشم ىلع نحنو - انلوحن
 اذه نأكو ءمجعلا ةغالبو برعلا ةغالب نيب  لاشثملا ليبس ىلع  قيمفوتلا تالواحم

 يديلقتلا جهنملل لعف در ءاج ةعئارلا ةيبدألا صوصنلا ءارقتسا ىلع مئاقلا ديدجلا جهنملا

 . ةيضاملا لايجالا لوقع ىلع نار يذلا يئارتلا

 .132 .131 ص «ةحضاولا ةغالبلا (1)

 . 66 ص ١ يئانكلا برلسالا )02(

 .305 .304 ص .ةيبرعلا ةخللا يسردمل ينفلا هجوملا «ميهاربإ ميلعلا دبع (3)
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 جهنملا ريئأت نم اصلختي مل ةحضاولا ةغالبلا يفلؤم نأ ىلإ رظنلا هجون نأ نم دب الو

 جهنملا ةرطيس نم املسي مل» امهنأ كلذ ىلع ليلدلاو «ةيانكلا يف ءامدقلا هيلع راس يذلا

 اتبثأ دقف ١تاحفصلا شماه يف اهاتبثأو نيقباسلا تاميسقتل اضرعت دقلف ءامهيلع ميدقلا

 تلق نإو ؛ازمر تيمس تيفو تلق نإو ءاًحيولت ثيمس اهطئاسو ترثك نإ ةيانكلا نأ
 نم اًعون ضيرعتلا العج امهنأ امك ؛ةراشإو ءاميإ تيمس نكت مل وأ تحضوو طئاسولا

 اًضياو .هيف ناقوبسم ةيانكلا ةغالب يف درو ام عيمج نإف ؛طقف كلذ سيلو .(1!«ةيانكلا
 .اهاقاس يتلا ةلثمالاو دهاوشلا رثكأ يف

 قرفلا يفو ةيانكلا لصأ يف يضوخلا نع ءانغتسالا يف احضاو امهفرصت ودبي دقو
 . زاجملا نيبو اهنيب

 ناكو ءةحضاولا ةغالبلا امهباتك ىف ةيانكلل نيمأ ىفطصمو مراصلا يلع ضرع

 امك  ةيوناثلا ةلحرملل اصيصخ عضو باتكلا نال ؛اًيميلعت لوالا ماقملا ين امهضرغ

 لصفنت ال ةغالبلا هيف العج ءاديدج اجهنم امهيفلؤوم يف اكلس دقو . هفالغ ىلع بتكك

 تءاج ةقيرطلا هله نأ ودبي ناكو ءامهنيب طبرت يتلا ةي ةيوقلا ةلصلا امهكاردإل ؛بدالا نع

 ام ىلإ ليملاو ماسقالا نم ريثكتلاب هباحصأ ىنعي ناك يذلا .ءامدقلا جهنم ىلع لعف در

 يفو «ءصوصنلل ةيفقوذلاو ةيلامجلا ةيحانلا باسح ىلع هبعشو راجملاب ةروصلا طبري
 ءاملعلا تافالتخا داريإ نع ءاتغتسالا يف ودبي هرذحلا فرصتلا نم هجوأ ضعب باتكلا

 نأ امك «كلذ ىلإ امو رتسلا نم وأ ةينكلا نم اهفاقتشاو اهماسقأو ةيانكلا دح لوح
 بتك تاهمأ يف اهيلع رثعن يتلا كلت يه نوكت داكت اهاقاس يتلا ةلثمآلاو دهاوشلا

 ىودجب امهداقتعال تانيرمتلا يف ةدراولا ةلثمالا نم راثكإلا ادمعت امهو «ةيبرعلا ةغالبلا

 . نايبلا ثحابم يف يقيبطتلا بناجلا
 وهو ؛(2)ةيرصملا تايوناثلا يف سيردتلاب نيلغتشملا دحال وهف :يناثلا باتكلا امأو «

 .عيدبلاو نايبلاو ينامملا يف ةغالبلا رهاوج باتك تفلؤم يمشاهلا دمحأ ديسلا خيشلا

 ىلع - ودي ام ىلع - ريسي نأ ءاش دقو ءاضحم اًيميلعت رخآلا وه هضرغ ناكو

 ةغللا يف ةيانكلا فيرعتب أدبف «ةيانكلا ثحبم يف ءامدقلا اهكلس يتلا ةقيرطلا

 .67 ص .يئانكلا بولسالا (1)

 .8 ص «فلؤملا ةمدقم «ةغالبلا رهاوج (2)

 دبز :وحن ؛ يلصالا ىنعملا ةدارإ نم منمت ال ةنبرقت عم انعم مزال هب ديرلو قلطأ ظقل» :اهفيرعت يف لاق (3)

 ةياتكلاو اهيلإ ةراشإلا ىلإ ةفصلا هلهب حبرصتلا نع تلدعف ؛ميظع عاجنش هنأ بيكرتلا الهب ديرت ؛داجنلا ليوط
 لوط هارملا نإف :ةداع ةعاجشلا مسجلا لوط نم مزلبو .هبهيحاص لوط فيلا ةلامح لوط نم مزلي هنال ؛اهنع

 .275 :273 ص .ةغالبلا رعاوجج ."يقيقحلا ىنعملا داري نأ حصي كلذ عمو هداه هل نكي مل نإو هتماق
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 بتك تاهمأ يف تدرو ىتلا ةلثمالا سفن يه ةلثمأب اهل ليثمتلاو 3)حالطصالاو

 «حاضيإلاو طسبلا بلطتي اًمضماغ هاري ام حرشل يشاوحلا رخآلا وه رمثتسا دقو ؛ةغالبلا

 نيب دقو .يئانكلا ريبعتلا نأشب هولاق ام لك يف ءامدقلا مسرتي ناك هنأ ىلع لدي ام

 فالخب «ةياتكلا يف يقيقحلا ىنعملا ةدارإ زاوج رابتعاب ؛2!)ةيانكلاو راجملا نيب قرفلا
 لدأ الو .«20مولعلا حاتفم يف يكاكسلا اهركذ يتلا فالتخالا هجوأ دحأ وهو هراجملا

 عنمت ال ةنيرق عم هانعم مزال هب ديرأو قلطأ ظفل» :هلوقب ةيانكلل هفيرعت نم هتيعابتا ىلع
 ء«ميظع عاجش هنأ بيكرتلا اذهب ديرت «داجنلا ليوط ديز :وحن ؛يلصالا ىنعملا ةدارإ نم

 ىلع هيف دزي ملف .3)«اهنع ةيانكلاو اهيلإ ةراشإلا ىلإ ةفصلا هذهب حيرصتلا نع تلدعف
 ال ىتح .يلصالا ىئعملا ةدارإ نم عنمت ال يتلا ةنيرقلا ىلع ةصاخ هيبنتلاب ءاملعلا هلاق ام

 ةيانكلا يف يلصألا ىنعملا ةدارإ نايحالا ضعب يف عنمت دقو ؛راجم ىلإ ريبعتلا لوحتي

 ببس يف هلوقب حاضيإلا ةيغي بحاص هنع ربع ام سفن وهو .«7عوضوملا صوصخل
 4422 ... ءيش هظمك سيل ...» :ىلانعت هلوقك ؛هتدارإ نم عنمب ضراعل» :عانتمالا

 قيرطب ةيلثملا يفن ديفي هنأو ةيلصأ فاكلا نأب لوقلا ىلع . . .[ىروشلا]

 يوتسي ؟ةيانكلا ثحب ىف ناببلا ءاملعل نذإ مسرتلا ديدش يمشاهلاف .6)25. . .ةيانكلا

 ام لك ىلع هعالطا ةعس ىلع لدت دق يتلا ةيئزمجلا وأ ةيسيئرلا راكفألا هيدل كلذ يف

 نيبيو ءاهيلع قلعيو ةديدعو ةعونتم ةلثمأ دروي هارت امدنع ةصاخ ةيانكلا لوح بتك
 مث (©0«ةيبرعلا ةغللا بيلاسال هترشاعم لوطو هعالطا ةعس ىلع لدي امم» ءاهنم ديجلا

 وأ تافصلا نم ةفص نوكي دق يذلا ءاهب بولطملا رابتعاب ةيانكلا ماسقأ ركذ ىلإ لقتني

 رابتعاب اهميسقت ىلإو «2؟”7يكاكسلا ىلإ هيف لضفلا دوعي ميسقت وهو «ةبسن وأ اًفوصوم
 هتيمست يكاكسلا رئآ ميسقت وهو «ءاميإو زمرو حيولتو ضيرعت ىلإ (80قايسلاو طئاسولا

 .2735 ص «(ةغالبلا رهاوج (1)

 .403 ص ءمولعلا حاتفم (2)
 .2/3 ص .ةغالبلا رهاوج (3)

 .273 ص ؛:ةغالبلا رهاوج (4)

 . 150 ,3 حاضيإلا ةيغب ءيديعصلا لاعتملا دبع (5)
 .63 ص ءيئانكلا بولسألا (6)

 يف امصرتم ةيانكلا تاميسقت ركذ مث :نوخيش ديسلا دومحم لاقو 4276 2275 ص ؛ةغالبلا رهاوج (7)

 .«مولعلا حاتفم» عجارو 63 ص . يتاتكلا بولسالا ملكش .دهاوشلا سس راثككإلا عم يكاكلا ىطخ كلذ

 .403 ص

 . 6 ص ,ةغغلالبلا رهاوج 4
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 ,!0ةيانكلا ةغالب ىلإ يمشاهلا صلخي مث .هضعب ىلع مومعلا ةبلغل ؛«ةيانكلا عاونأب»

 ؛مراللا ىلإ موزلملا نم اهيف نوكي لاقتنالا نال  ةيوهتلاو ةقيقحلا نم غلبأ اهنأ اًنيبم

 هنع حاصفإلا ىشاحتي اًمع ريبعثلا نم لئاقلا نكمت يهو ؛ةليب عم ءيشلا ءاعداب متي هنال

 نود مصخلا نم لينلل وأ .نيعماسلا ىدل اًمهبم روكذملا ىنعملا لعجل ؛هبطاخي نمل اًمارتحا

 نم كلذ ريغ ىلإ نسحي ام ىلإ هعامس وبني ام ركذ نع لودعلل وأ .كلذب وه رعشي نأ
 ىفطصمو مراجلا يلع هبتك امب ةيانكلل هشحب ليذي نأ الإ يمشاهلا ىبأ دقو .ضارغالا
 نأ نود هلك لصفلا ذسخأ ثيحب :(2)ةيانكلا ةغالب نع «ةحضاولا ةغالبلا» يف نيمأ

 .هتايدنع نم هىشب هيلع قلعي وأ (ديدج هيلإ فيضي
 :«يميلعت اهنم ضرغلا ؛ةعونتملا تانيرمتلا نم ديدع مصضوب ينع هنأ تفاللا نمو

 .ابئاص ازييمت هماسقأ نيب زييمتلاو ريبعتلا تابوعص ىلع ةئشانلا بردتي ىتح اذهو
 ءامدقلا ىطخل امسرتم الإ هرن مل ةيانكلا يف يمشاهلا هبتك اميف رظنلا اندعأ اذإ نحنو

 نمو .اهتغالبو اهماسقأو راجملا نيبو اهنيب قرفلاو ةيانكلا فيرعت نأشب هدروأ ام لك يف
 رصعلا يف ةئشانلا ىلإ هميدقتو ةميدقلا ةقيرطلا ىلع يئانكلا بولسالا ةغايص نأ فسؤملا

 «لاصوالا ةفّرمم قيبطتلاو ليثمتلل مدقُت يتلا صوصنلا نأو ةصاخ ءرفنم رمأ ثيدحلا
 دمحم هيلإ بهذي ام وهو «يقلتلا ةيلمع يف ةيبلسلا هراثآ هل نوكت امم ؛نيوكتلا ةأزجم

 هذه اوري مل- ةيعماجلا لبق ةلحرملا يف ةصاخو - ةئشانلا نأ نظأو» :هلوقب بلطملا دبع

 رصانع ىلإ هتانوكم ةرثعيو ءصنلا قيزمت ىلع لمعي يذلا هوشملا اهبناج يف الإ تاودالا

 تناك - وحنلا اذه ىلع - ةغالبلا نأ يأ ؛ةيعوضوم وأ ةيروعش ةدحو اهعمجت ال ةروتبم

 نمو ءاّينا يبدألا صنلا نم مث الوأ ةيغالبلا ىنبلا ةعومجم نم ئشانلا روفن بابسأ نم
 كاسمإلل ًاليصفتو ةلمج ةغالبلا ثحابم يف رظنلا ةدواعسم ىلإ ةجاح يف رمالا ناك مث

 اهتالوحتل قيمع ريسفت نع فشكلاو «ةيحان نم اهتادرفم نيب عمجي يلومش روصتب
 . (3):ىرعخأ ةيحان نم ةقيمعلاو ةرهاظلا

 اهنم قلعت ام ةصاخ .ةثبدحلا ةيغالبلا تافلؤملا بلغأ ىلع قبطنت ةرهاظلا هذه داكتو

 .ةعطق وأ ةديصق نم تيب يف بيكرت وأ ةدرفم لالخ نم مدقي يذلا يئانكلا ريبعتلاب
 ذكئدنع دكؤملا نمو .قايسلا ةيقب لامهإو هيلع زيكرتلاب هيف درت يذلا مضوملاب هيف ىفتكيف

 .278 ص :ةغالبلا رعاوج (1)
 .282 :28] ص .ةغاللا رعاوج (2)

 . 1 ص .ءىرخأ ةءارق ةيبرعلا ةغالبلا تايبدأ (3)



 نع ةلزع يف ةغالبلا سيردت» دمعتت يتلا ةميدقلا ةغالبللا ةلردم ىلإ ىمتتي يمشاهلا نأ

 . (1)«ةعونصملا ةفلكتملا تارابعلاو ةروتبملا ةبضتقملا لمجلا نم ةلثمالا ذاختاو «بدألا

 كلت ضرع ةقيرط يف اهعم فلتخيو ؛ةحضاولا ةغالبلا عم يقتلي اذه يف وهو
 جذامنلاو صوصنلاب ةيادبلا ترئاو كلذ يه ترخأ امنيب .دحلاب وه أدب ثيحب . جذامنلا

 .اهتيمهأل

 رصسعلا مدق مكحب ةلئمالا كلت لهرت ىلإ - ةلاجع يف ولو - ةراشإلا نم دب الو

 شيع لئاسو نم ةرصاململا ةايحلا هيلع امو ىشامتت ال تحضاأ ثيحب ؛هيف تليق يذلا

 نيثحابلا ضعبل نكمأ دفو «ةيملاعلا تافاقثلا فلتخم اهب انتدمأ ةثدحتسم ناعمو ةروطتم

 اهتيبب اهفاصتلا يف ةميدقلا تايانكلا كلت نأب معزلا نكمي» :ًالئاق كلذ ظحلي نأ

 ةيمزلا كلت راطإ يف ةيوطنم اهتايلامج حبصت ةنيصعم ةفاقث هل ممتجمب اهجرامتو
 نم اًبلاق اهرابتعاب اهلعف تلعف كاذ اهفايس نمض ةئشانلل تمدق اذإ يهو .(2)«ةددحملا

 مهيلع رذعتي امم «نيقلتلا سوفن ىلإ نابرستي مأسلاو للملا لعجت يتلا ةزهاجلا بلاوقلا

 نآرقلا هاوح امم تايانكلا كلت نم اًضعب نأ ملعي امدنع ءرملا بجعي دفو .اهل لاعفنالا

 يتآرقلا باطخلا ةيصوصخ ىلع لدي امم ؛سانلا هب بطاخو ىنعم نم رثكأ ىلع هب لدو
 . يداعلا يناسللا باطخلا نع هزيمعو

 اهبوث يف ةيبرعلا ةغالبلاو ؛حاضيإلا ةيغب اباتك :ةينايبلا ةلأسملا ريسيت تالواحم - ب
 :ديدحلا

 ليلحتلاو فيلأتلا يف ءامدقلا جهنم ريئأات نم ولخي ثيدحلا يغالبلا سردلا دكي مل

 لئاسملا ريسيت ةلواحم يف ودييف ءايسكع ريثأتلا كلذ رهظي نأ وأ «صيخلتلاو حرشلاو
 نأ ملعت امدنع ةصاخخ ؛ملعلا بالطو نيسرادلا ناهذأ نم اهبرقت ةروصب ةفاحلا ةينايبلا

 يذلا يفرعملا دازلا ةلقب اعاستا تدارو تعستا دق نيثدحملاو ءامدقلا بيلاسأ نيب ةوهلا

 دبع خيشلا وه فيلأتلا يف هاجنالا اذه لثمي نم ريخخ لعلو .مويلا ةيبرعلا وسراد هيلع

 لواح يذلا «ةغالبلا مولع يف حاتفملا صيخلتل حاضيإلا ةيغب) بحاص يديعصلا لامتملا

 جهنم عم هلاعم ضعب يف لخادتي اجهنم اعيتم ؛ةيانكلا اهنمو نايبلا ثحابم طيسبت
 . قيثوتلاو قيقحتلا

 يركب باتك وهو «قباسلا باتكلا نع هاحنم يف دعتبي ال هلعل رخخآ باتك كانهو

 يذلاو :نايبلا ملعب صاخلا ءزجلا وهو .«ديدجلا اهبوث يف ةيبرعلا ةغالبلا» نيمأ خيش

 .305 ص ؛ةيبرعلا ةغللا يسردمل ىنفلا هجوملا )0(

 .423 ص .روطتلاو ةينقتلا نيب ةغالبلا ةفلف ٠١ ديع ءاجر )2(
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 دومجلا ةفآ نم اهصلخي اًبيشق اًبوث اهيلع علخي نأ رخآلا وه الواحم ةيانكلا هيف لوانت

 نأ هنأش نم مساوو بحر ءاضف ىلإ قلطنت اهالعجي ملو .اهيلع امثج نيذللا رجحتلاو

 هب ريكذتلا بجي نيفلؤملا نيب اماه افرف نأ ريغ .مهسوفن ىلإ اهببحيو ةئشانلا اهيلإ بذجي

 ناك نإو ءينيوزقلا بيطخلل حاضيإلا حرش ىدعتي ال لوالا باتكلا نأ وهو «ةءادب

 هتلمج يف فلتخي ال هباتك نإف كلذلو ؛اهعضوم يف اهلوانتتس تافاضإ هيلإ فاضأ هفلؤم

 ءرصعلا حورو ىششامتت يتلاو هيلع ةبلاغلا ريسيتلا ةعزن يف مهللا ءصيخلتلا حورش نع

 .اهريغو ةيبرعلا مولع نم رسيثك ريسبت تلمش يتلا ةيملعلا ةوحصلا رداوب ىدحإ اهلعلو
 نيفلؤملا ىطخل اًمسرتم ماعلا هميمصت يف ؛ديدجلا اهيوث يف ةببرعلا ةغالبلا» باتك ءاجو
 بدالا نم دهاوشلاب ىتأو ةلثمالا اهل برضو ةياتكلل فيرعت عضوب أدب ذإ ؛ءامدقلا

 ضرع مث .عيفر قوذ ىلع دهشي ابدا ًاليلحت اهليلحتب ماق مث هثدحمو هميدنقق يبرعلا
 عبتأ مث «طئاسولا رابتعاب اضيأو ةغالبلا ءاملع ىدل عئاشلا ميسقتلا بسحب ةيانكلا ماسقأل

 ؛ةيانكلا نم اًعون هنوكل ؟؛ثيدحلا رصعلا ىلإ ةيلهاجلا نم زمرلا يف لوقلا صيصختب كلذ

 ةقوشملا ةيرثتلاو ةيرعشلا صوصنلا نم راثكإلا دعي دفو «ةيانكلا ةغالب هلوف متخو

 روطت حمالم نم اًحملم زمرلا رابتعاو  رحلا وهو  ديدجلا رعشلا جذامتو دودحلا ةغايصو

 .هسفن فلؤملا اهب ذخأ يتلا ريسيتلا ةعزن ىلع ةلادلا رهاظملا نم يئانكلا ريبعتلا

 دقو» :هلوقب حاضيإلا حرش ىلإ هتعفد يتلا بابسالا يديعصلا لاعتملا دبع خيشلا نابأ

 نم هيلع اوعضي ملف «ةغالبلا ءاملع نم نيرخأتملا ىلع ةقباسلا هتقيرطو حاضيإلا ىبأت

 اًفيعض اًحرش الإ مهللا .صيخلتلا باتك ىلع اوعضو ام لثم ريراقتلاو يشاوحلاو حورشلا
 .(1)«ةيرصملا بتكلا رلدب اًطوطخم لازي ال يئارسقألل

 هلوح ماقأ يذلا صيخلتلا وه ؛لصال اعرف هنوك اضيأ حاضيرلا ةمازق بعضي ام لعلو

 .اهئارو نم لئاط ال تاهاشم يف ئراقلا تعاضأ تاريرقتو تاقيلعتو اًحورش ىمادقلا
 ىلإ نيسرادلا نيب فالخ لحم تّلظ حارشلا نم هعابتآو يكاكسلا دوهج نأ قحلا نمو

 مل لاحوأ يف اهتقرغأو ةيبرعلا ةغالبلا ىلع تنج اهنوكب ةسردملا كلت تمهتا اذإف «مويلا

 ابار نوتبشيو كلذ سكع نوري نيثدحملا نيسرادلا ضضعب نإف ؛مويلا ىلإ اهنم جرخت دكت
 ماهتا نأو «سيياقملا لكب رصاعم دهج ميدقلا يغالبلا دهجلا مظعم نأ ره» :اًفلاخم

 لوح هنأ ىوس اًئيش لجرلا عنصي ملف « لطاب ماهتا ةغالبلا ديقعتب هتسردمو يكاكسلا

 .(20:قيقد ملع ىلإ ةغالبلا

 .6 ص ,فلؤملا ةمدقم ؛حاضيإلا ةيغب (1)

 . 14 ص :ىرخأ ةمارق ةيبرعلا ةغالبلا تايبدأ (2)



 ةفالعلاب لالخإلا هببس ةميدقلا ةيبرعلا ةغالبلا وسراد هيفالي يذلا تنعلا نأ عفاولاو

 كلت ةديلو يه يتلاو ةينايبلا ثحابملا نيبو يناسللا باطخلا نونف نيب طبرت يتلا ةيلدجلا
 ةوهلا ةلازإب كلذ كرادت نيثدحملا نيسرادلا ضعب لواح كلذلو ؛؟اهل يعيبط جاتنو نونفلا

 ءاضقلا) ةلواحمب ءاهرمأ لوأ هيف تدجو يذلا ءاضفلا نيبو ةينايبلا ةلأسملا نيب ةلصافلا

 نم اءزج ةغالبلا لعجو «ةغالبلا سردو بدالا سرد نيب تناك ىتلا ةلزعلا ىلع

 .ةهفاتلا لمحلا كلت ةغالبلا سرد نم تيحُم اذهبو ءصنلا اهيدؤي ىغلا ةيبدالا تاساردلا
 اهلوصأ ىلإ ةغالبلاب ةدوعلل حمطت ةلواحملا كلت تناك اذإو .(17«ةفلكشلا ةلئمالاو
 دوهج اهدنع تففوت يتلا ةلحرملا نم أدبي نأ دارأ حاضيإلا ةيغب فلؤم نإف ؛ةيقيقحلا

 حورشلا لكو صيخلتلا باتك ةءارف ىلع فكعف ؛ةيانكلا نف يف ىمادقلا نييغالبلا

 اميف هدهوهج صّخل دقو « هل حرش ةغايص لواحو هلوح تفلأ يتلا ريراقتلاو يشاوحلاو

 حورشلا كلت نم ةغالبلا لئاسم ميمص نم وه امم هيلإ هتفاضإ مزلت ام رايتخا - [»
 رمالاب سيل ةيظفللا تاكحامملا نم مضخلا كلذ نم اذه رايتخاو ءريراقتلاو يشاوحلاو

 نم رايتخالل حلاصلا زيمي يبدأ قوذ ىلإو ءاهل حيحص مهف ىلإ جاتحي هنال ؛لهسلا

 . هريغ

 ام نيبيو اهبيرغ رسفيو اهيلئاق ىلإ اهبسني (زجوم احرش ةيمظنلا دهاوشلا حرش - 2
 . . .اهيف دهاشلا عضومو ؛ةيغالب دئاوف نم اهيف

 ءاهيلإ عوجرلا لهسيل ةفلتخملا هتاعوضومل هباوبأ نم باب لك يف نيوانع عضو - 3
 مهأ ىلإ ةغالبلا مولع بلاط تفلو ءاهيف رابتخالل اهنم عوضوم لك رخآ تانيرمت عضوو
 .اهيف ةيحان

 «يكاكسلا نع اهلقني يتلا لئاسملا اميس الو ؛هلئاسم نم هدقن بجي ام دقن - 4
 .ةغالبلاو بدالا قوذ نع ىأئني ام تاديقعتلاو تافلكتلا نم اهيفو

 زاجيإ الو «لمم ليوطت الو ديقعت هيف نوكي ال بولسأ يف تاقيلعتلا ةغايص - 5

 .22)«ةغالبلا مولع نم اهعوضوم قوذل ةمئالم نوكت ىتح «لخم
 اهفاضأ يتلا تافاضإلا ضعب لالخ نم دهجلا كلذ ةعيبط ىلع فوقولا تلواح دقلو

 :يلاتلاك ناكف ؛يشاوحلا يف حراشلا

 .306 ص ,ةيرعلا ةغَللا يسردمل ينفلا هجوملا 01(

 .7 :6 .1 حاضيإلا ةيغب (2)
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 لافو .17!2ةذئنيح ءانعم ةدارإ زاوج عم هانعم مزال هب ديرأ ظفل ةيانكلا» :ينيوزقلا لاق

 ؛هتدارإ نم منمي ضراعل اهيف هتدارإ مضمت دقو» :ةفاضإلاب هيلع اًبقعم ةيغبلا بحاص

 «ةيلصأ فاكلا ناب لوقلا ىلع ؛[ىروشلا] « <20 ... ءيش هلثمك سّيل ... » :ىلاعت هلوقك

 لثملا توبث ديفي هنال ؛هيف يقيقحلا ىنعملا ةدارإ حصي الف ءةيانكلا قيرطب ةيلثملا ديفي هنأو

 دقف «ةيانكلل ةيئانثلا ةينبلا يف ةغالبلا ءاملع هلاق امب ةلص هل حرش وهو .22!:ىلاعت هل

 دعس بقع دقو :«بابسالا نم ببسل ةيانكلا يف يقيقحلا ىنعملا ةدارإ رذعتت نأ ثدحي

 نأ وه ةيانكلا يف يقيقحلا ىنعملا ةدارإ زاوجب دارملا» :هلوقب كلذ ىلع يناراتفتلا نيدلا

 يف كلذ عنتمي دق نكل «هيفاني زاجملا نأ امك ؛كلذ .يفانت ال ةيانك اهنإ ثيح نم ةيانكلا

 سيل ... » :ىلاعت هلوق يف فاشكلا بحاص هركذ امك «ةدالا صوصخ ةطساوب ةيانكلا

 ؛لخبي ال كلثم مهلوق يف امك ؛ةيانكلا باب نم هنأ [ىروشلا] 44122 ... ءيش هلئمك

 ىلعو .«3)«هنع هوفن دقف هفاصوأ صخأ ىلع نوكي نمعو هلئامي نمع هوفن اذإ مهنال

 هعالطا نم دكأتن انلعجي امب يئاتكلا ىنعملا ةدارإ عانتما حاضيإلا ةيغب بحاص غاص كلذ

 ةينآرقلا ةيآلاب دهشتسا دفو «يئانكلا ريبعتلا يف ةغالبلا ءاملع هبتك ام بلغأ ىلع عساولا

 عانتما نع هثيدح قايس نمض اهيلإ راشأ نم لوأ وه يرشخمزلا نأ رهظي يتلا ةميركلا
 ايعارم حوضولاو راجيإلا كلس دق حاضيإلا ةيغب بحاص نكي نإو «يقيقحلا ىنعملا ةدارإ

 .نايبلا لئاسم يف نيصصختملاو ملعلا بالط قارذأ

 امك ةقيقحلا ةدارإل ةدئاعم ةنيرق موزلم راجملا نال» :لات عضوم يف ينئيوزقلا لاقو

 :حاضيإلا ةيغب بحاص لاقو .6!24ءيشلا كلذل دناعم ءيشلا دناعم موزلمو «تفرع

 ءراجملاو ةقيقحلا ريغ رخآ مسق ةيانكلا نأ نم روهشملا ىلع اذه يف بيطخلا ىرج»

 ىلعو .يزاجملا ىنعملا ىلإ هنم لقتتيل يقيقحلا هانعم يف لمعتسم ظفل ةيانكلا نإ :ليقو

 ةلالدل يراجملا ىنعملا اهب داري ةرات ةيانكلا نإ :ليقو «ةقيقحلا نم امسق ةيانكلا نوكت اذه

 ال اذه لثم ىف فالفغلاو «ةقيقح نوكتف يراجملا ىنعملا ىلع هب لديل يقيقحلا ىنعملا

 زاجملا نم يهأ ةيانكلا لصأ لوح متاقلا فالخلا طسب حراشلا لواح دقف ؛(57:هتم لففط
 «راجملاو ةقيقحلا ريغ امق اهربتعي يذلا ينيوزقلا يأر كلذ يف دروأف ء«ةقيقحلا نم مأ

 .150 23 حافيإلا ةيغب (1)

 .150 3 قباسلا عجرملا (2)
 .241 :240 ؛:4 صيخلتلا حورش نمض « يتاراتغتلا رصتخم (3)

 .150 .3 حاضيإلا (4)
 .150 3 قباسلا ردصملا (5)



 2 لاقي دقو» :لاق يذلا يكبسلا مهنمو «ىمادقلا حارشلا ضعب لوف نم اًئيش دروأ امك

 ةقيقح نوكيف يراجملا ىنعملا ىلع هب لديل يقيقحلا ىنعملا اهب داري ةرات :نامسف ةيانكلا
 00 هيلع ظفللا عوضوم وه يذلا يقيقحلا ىنعملا ةلالدل يزاجملا ىنعملا هب داري ةراتو

 هذه لثمب ءانتعالا يغبني ناك ام هنأب هلك كلذ ىلع اًقلعم :4176 . . .زاجملا ماسقأ نم

 ديدع نع دعتبت ال ةظحالملا هذه داكتو .اهئارو نم ةوجرملا ىودجلا ةلقل تافالتخالا

 ةمسقلا نم ريثكتلا لثم نم ىمادقلا نييغالبلل نوثدحملا نوسرادلا اههجوي ىتلا ذحأملا

 يف ثحبلاك ؛ةيفالخ لئاسم يف دهجلا رادهإو ةفسلفلاو قطنملا ثحابم ىلع ءاكتالاو

 سردلل راصتنالا نأ ريغ .؛كلذ ىلإ امو رتسلا نم مأ ةينكلا نم وهأ :ةيانكلا لصأ

 ةرورضب نوداني نيذلا نيثدحملا نيسرادلا ضعب هب ذخأي ً(رمأ لار ام ميدقلا يغالبلا

 «ةميدقلا ةغالبلا ىلع موجهلاب نيح دعب اًئيح عفترت يتلا تاوصالا كلتل يدصتلا»

 ال يبدألا باطخلا عم ةيقيبطتلا ةساردلل اومكتحا اذإ نيمجاهملا ءالؤه مظعم نأ بيجعلاو

 نمو ةيانكو ةراعتساو هيبشت نم :ةميدقلا ةيغالبلا تاودألا كلت الإ مهفعسي ام نودجي

 تناك امبرو ءقابطو سانجو عجم نمو ريكنتو فيرعتو ركذو فذحو ريغأتو ميدقت

 مهوت :؛ةئراط تايمسمل اهعاضخإ وه تاردالا هذه لامعتسا ىلع اهظحالن يتلا ةفاضإلا

 يهو .يددعلا ءاصحإلا رئاود ىلإ اهلاخدإ مث «حايزنالاو كاهتنالاو فارحنالاك ةئادحلاب

 ةيانعلا اهوطعي نأ نود ةفطاخ اهل مهتراشإ تناك نإو ءامامت ءامدقلا نع بغت مل ةرئاد

 نإف «كلذ ىلع ايسماتو .(2: ثيدحلا يبولسالا سردلا يف اهل تحبصأ يتلا ةيفاكلا

 ؛ةغالبلا يف قطنملا ريثأت نع ةضخمتم ةيئزج الإ دعي ال زاجملاب ةيانكلا ةلص يف ثحبلا

 ةيضق يلاتلاب لكشت الو « ءزجلاو لكلا نيب هب طبرت يتلا ةلصلا يف ثحبلاب ةهيبش يهو

 تقولا ةعاضإب مهمهتتف ؛ىمادقلا نييغالبلل اهلجأ نم دقنلا هيجوت نكمي لاب تاذ ةماه

 موج نم ينغت الو عبشت ال رومأ يف
 دزي مل يديعمصلا لاعتملا دبع خيشلا نأ ىلع ةلدالا ضعب , حاضيإلا ةيغب حرش يفو

 لاق اذإف ءاهحوضوو ةرابعلا ريسيت نم ريثك اهيف ةغايص ةميدقلا حورشلا غاص نأ ىلع
 . (3)«موزلملا ىلإ هنم لقتني نأ عنتمي اموزلم نكي مل ام مرزاللا نال) :ينيوزقلا بيطخلا

 ناويحلا موزلك .موزلملا نم معأ نوكي دف مراللا نألد :حافيإلا ة ةيغب بحاص لاق

 .243 ؛.4 صيخلتلا حورش نمض ؛.حارفالا سورع (1)

 .9 ص ءىرغخأ ةءارق ةيبرعلا ةغالبلا تايبدأ (2)
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 حورش ضعب نم ةاحوتسم ةرابع يهو 2217 صاخلا ىلع ماعلل ةلالد الو ءناسنإلل

 معأ نوكي نأ زوجي مرال هنإ ثيح نم مراللا نال» :لوقي لوطملا بحاص نإف .نيمدقتملا

 امهمرالت ريدقت ىلع كلذ نوكي امثإ لب ؛صاقلا ىلع ماعلل ةلالد الو ؛موزلملا نم

 نم وهو ءاهزيمي امم موزلملا ىلإ مزاللا نم ةيانكلا يف لاقتنالا دع دقلو .©!«امهيواستو
 امك :يناجرجلا رهاقلا دبعي - يكاكسلا نم !ءدب - نويغالبلا اهيف رئأن يتلا راكفالا

 صيخلتلا حارشو ينيوزقلاو يكاكسلا هلعف ام لكو» :نيسرادلا ضعب كلذ ىلإ بهذي

 نم لاقتنالا ةيانكلا ةغالب يف ةلعلا تحبصأو ...راجعإلا لئالد يف ام اوبتر مهنأ

 يديعصلا لاعتملا دبع خيشلا كلس دقو .6)23. . .مولعمو نيعم موزلم ىلإ مراللا

 نييغالبلا لبق نم هيلإ اًفوبسم نكي نإو لاثمب ءاهدييأتو ةركفلا ةغايص يف راجيإلا
 ْ . ىمادقلا

 :فوصوملا ةيانك يف ينيوزقلا لوقف ؛حيضوتلا ةداير ىلإ ةرقتفم هتاقيلعت تتأآ امبرو

 ضيرع ةماقلا يوتسم يح :ناسنإلا نع ةيانك الوقك .ناعم عومجم وهام اهنمو»

 ةبغرلا لإ نيمسف ىلإ مسقلا اذه ميسقت ىلإ يعاد ال٠ :هلوقب هيلع بقعي .؟4)«رافظالا

 ةيانكلا ربتعا دقو ءميسقتلا انه بحاص وه يكاكسلا نأ اًملع .©0«ماسقالا ريثكت يف

 نأ ىلإ هيبنتلا ديفملا نمو . فوصوملاب صتخت يتلا تافصلا ديدع قيفلتل ةجيتن «ةديعب هيف
 بناوجلا نع ةجتان هعابتأو يكاكسلا اهب ذخاؤي يتلا لخآملا نم ربتعت يتلا ميسقتلا بورض

 . فوصوملاب ةصتخلل تافصلا ددع ىلع انفقوت يتلاو ةيانكلا جذامنل ةيقيبطتلا ةيتارجإلا

 ثحبمب اهقحلأ يتلا تانيرمتلا نم اديدع حاضيإلا ةيغب بحاص تافاضإ نم لعلو

 : يبنتملا تيب يف ةفعلا نع نيتيانك نيب ةنزلوملا ىلع تينب ةيانكلا

 اهتاليوارس يف امم افعال اهرمخ يف امب يفغش ىلع ينإ
 : يضرلا فيرشلا تيبو

 .151 3 حاضيإلا ةيغب (1)

 .4086 ص «٠ لوطملا نز0»0

 .189 ص «ةيغالب نونف (3)

 .152 3 حاضيإلا ةيغب (4)

 . 12 «3 قباسلا مجرملا )3(
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 (!)رزآملا نامض يف امع فدصأو ىلحلاو رمخلا نمضي ام ىلإ نحأ

 «يرثنو يرعش جذومن لالخ نم ةثالثلا اهماسقأ نم ةيانكلاب بولطملا ةنابإ ىلع وأ

 دقو ؟ةيئآرقلا تايانكلا ضعب عون امو ؟ةديعبلا نم مأ ةبيرقلا نم تايانكلا ضعب لهو

 تالالد نيب قرفلاو «ةيانكلا ميسقت نم ةدئافلا يف ةيرظن ةلئسأب تانيرمتلا كلت متخ

 ليثمتلا عم ضضيرعتلاو ةيضرعلا ةيانكلا نيب قرفلاو «.ضيرعتلاو ةيانكلاو زاجملاو ةقيقحلا
 دبع خيشلا اهلعج يتلا ةيوبرتلا ةياغلا ىلع تانيرمتلا هله عضو لديو .«2)ةلئماب امهل

 عزني هلعج يذلا وه كلذ لعلو «حاضيولل هحرش يف هب ينع ام نمض يديعصلا لاعتملا

 بلغي حصضاو بولسأ يف نيسرادلا ناهذال ةبيرس اهلعجب تارابعلا ةغايص طيسبت ىلإ

 ْ . زاجيإلا هيلع
 نع ةيانك هلوق هنمو» :اهنم ؛هيلإ ريشت ةرثك عضاوم ةمثف دهاوشلا حرش امأو

 :بلقلا

 (3)ناغضالا عماجم نينعاطلاو مدخم ضيبأ لكب نييراضلا

 .«نيبراضلا» :ةنزاوملا ةياورو «,بركيدعم نب ورمعل وه» :حاضيإلا ةيغب بحاص لاق
 :ناغضألا عماجمو ءدقحلا وهو نغض عمج :ناغضاألاو «فويسلا نم عطاقلا :مذخملاو

 وهو ءعمجم عمج عماجملا نإ :ليق دقو .,فوصوم نع ةيانك نوكت اذهبو .برلقلا

 نأب بيجأو .ةيانك ال ةقيقح بلقلا ىلع هفالطإ نوكيف ؛عمجلا نم قتشم ناكم مسا

 طقف ثاذلا هنم ديرأ امنإاو «تاقتشملا رئاسك ةفصلاب ةفوصوملا تاذلا هنم دري مل ظفللا اذه

 . 4)ءاهدحو اهيف الإ نوكي ال نعطلا نال ؛ةيانكلا ليبس ىلع

 هبتشي حاضيإلا ةيغب بحاص هيلع ريسي يذلا جهنملا اذه لثمب دهاوشلا حرش لعلو

 ىلإ هتبسن نم تبثتلاو «تيبلا ةياور قيثوت هيف ذإ ؛هتافصاوم نم ريثك يف قيقحتلا جهنمب
 ال هلك كلذو .ىنعملا تاليوأت فلتخمل ركذو تارابعلاو ظافلالا حرشب ةيانع هيفو «هلئاق

 هنكلو «صنلل ةمدخ درجم سيل) يذلا قيقحتلا نع - ركذلا فلس امك - دعيي

 , 6)6قيثوتلا ةيلمعل لامكتسا

 .165ك 3 حاضيإلا ةيخب (1)

 166 :,165 :3 قبالا مجرملا (2)

 .15] .3 قبالا عجرملا ىلإ

 .152 :3 قباسلا مجرملا (4)

 .291 ص ؛هروطتو هجهنم يبرعلا ثارتلا قيقحن .باهد ديجملا دبع (5)
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 تنعلا نم (ريثك دباكو ءءارعشلا ءامسأ لهجب قلعتت ةمج تابوعص فلؤملا هجاوو
 ةبوعصلا» نأ ىلع نوعمجي نيذلا «يبرعلا ثارتلا وققحم اهيفالي يتلا قاشملا عون نم

 :هلوقكو» :حاضيإلا بحاص لاقو :«!17«اهيلئاق ءامسأ ريغب ةلسرملا دهاوشلا يف اقح

 (20ليصفلا لوزهم بلكلا نابج ينإف بيع نم يف كي امو
 اهنبل نم هنامرحب :هلازهو «ةقانلا دلو : ليصفلا» : حاضيإلا ةيغب بحاص لاف

 حدملا ديكأت باب نم وهف «كلذ الإ هيف بيع ال هنأ ينعي ؟؛هب نافيضلا رائيإب وأ اهرحنب
 ةيانعلا نم ٌةيادب ءرعسشلا جيرخت نع لمعلا اذه ةعيبط فلتخت الو .(3)«مذلا هبشي امب

 هذه عابتا حراشلاب ايرح ناكو ؛يلكلا هانعمب ماملإلا ةلواحم ىلإ تيبلا يف ةدرفملا ةلالدب

 رصعلا نم اهتلزنم صوصنلا كلت لزنتت ىتح ةثيدح ةلثمأ نم اهلكاشي امب ةميدقلا دهاوشلا
 ىنبلا تايوتسم نم ىوتسم مهأ اهرابتعاب .صوصنلا يف ةايحلا ثعبن ىتحو .ثيدحلا

 سوفنلا يف رّثؤت اهلعجت يتلا ةيمانيدلاو ةايحلا رصنع تدقف اهرثكأ نأو ةصاخ ؛«ةيئانكلا

 طاسوالا.ريغتب تدقف» :هلوقب كلذ ديع ءاجر للعيو «حرشنت وأ يضبقنت اهلعجتف

 ؛(4)«اهقلخ يذلا اهرصع عقاو نع تربع نيح اهل ناك ام ةيفاقثلاو ةيراضحلاو ةيخيراتلا

 .ديعب نم وأ بيرق نم سانلا ةايحب لصنت ال ةزهاج بلاوق ىلإ تلوح ثيحب
 :بيصن لوق عونلا اذه نمو» :حاضيإلا بحاص لاقو

 6)هرهاظ ننم مهريغو هموق ىلع زيزعلا دبعل
 : نئملاو .ءناورم نب زيزعلا دبع حدم يف حابر نب بيصتنل تايبالا» :حراشلا لاق

 .(6©«ةمعنلا يهو ءةنم عمج

 قيثوت يف حراشلا لمع ةعيبط ىلع ةلالدلا يف تالاحإلا هاه لثم يفكت دقو

 .هيف ءىش ربكأ ىلإ باطخلا يف ةدحو رغصأب ةيانعلاو ءاهيلتاق ىلإ اهتبسنو «دهاوشلا

 . ماعلا ىنعملا ىلإ ةدرفملا نم ةيادب

 .292 ص ؛هروطتو هجهنم يبرعلا ثارتلا نيقحت «بايد ديجملا دبع (1)

 .154 :,3 حاضيإلا ةيغب (2)

 . 154 .3 قباسلا مجرملا (3)

 423 صا ءروطتلاو ةينقتلا نيب ةغاللبلا ةغسلف ءديع ءاجر (4)
 .154 :3 حاضبإلا ةيغب (5)

 . 154 .3 قباسلا مجرملا (6)



 اجهنم انعبتم ؛ينيوزقلل «حاضيإلا» باتك حرشب يديعصلا لاعتملا دبع خبشلا ماق

 ميهافملا نم (ريثك ىقتسا هنأ ىلع هيشاوح رثكأ لدت ثيحب ءدبلقتلا هيلع بلغي
 ةرابعلا حوضوب زيمتي طسبم بولسأب صيخلتلا باتكل ءامدقلا حورش نم تافاضإلاو

 قبطنت ال ةيمستلا كلت نإف .حاضيإلا ةيغبب هحرش ىمسأ دف ناك اذإو .ةركفلا زاجيإو

 لئاسملا ضعب ضرعو قيثوتلاو ريسفتلا ىدعتب ال يذلا حرشلا ةعيبط ىلع ماتلا قابطنالا
 ىلع بلاغلا ليهستلاو بيذهتلا قراف مم ءىمادقلا حارشلا اهلصف امك «ةيانكلاب ةقلعتملا

 . حاضيإلا ةيغب باتك
 ضعب ىلع هضارتعاو .دهاوشلا قيثوتو ء.حيضوتلا ةداير يف ةلثمدملا هتافاضإ اماف

 ليبس ضرتعي ام ةداع ءانع ىلع لاد بيط دهج نم ولخت الف ٠تايانكلا تاميسقت

 . نيققحملا

 ؛هبلع ذصخاؤي رمأف ىرخالا ةغالبلا بتك نود حاضيإلا باتك حرشل هرايتخا امأو
 اذإ اذه ءاهحرش ةداعإ ىلإ يعاد الف ةحضاو - ةيانكلا اهنمو  باتكلا اذه لئام نوكل

 .ينيوزقلا بيطخلل حاتفملا صيخلت باتكل حرش الإ وه ام حاضيإلا نأ كلذ ىلإ انفضأ
 . حورشلا ىلإ فاضت نأ نكمي ةفاضإ يأ دعبتسن انلعجي امم

 ةيبرعلا ةفاقثلا تافّلْخم نم وه امإ ءاجهنم وأ ةقيرط هرابتعاب حرشلا نأ نيبلا نمو
 «فرصلاو وحنلا بتك تاهمأو ءارعشلا نيواود حرشب ىنعت ثناك يتلا ةيكيسالكلا

 هحرش داكيو «ةداملل هضرع ةقيرطو هجهنم يف قوبسم نذإ وهف «ةغالبلاو بدألا بتكو
 اماف ؛«لهسلا بولسالاو ةرايعلا ةغايص ىف ألإ نيثدحملا ةغالبلا بالط ةفاقثب لصتي ال
 .قالطإلا ىلع هيف رهظي الف ةيجنرفإلا ةغالبلا رثأ

 ةغايص لواح فلؤملا نإف : ؛ديدجلا اهيوث يف ةيبرعلا ةغالبلا» باتك يف ةيانكلا امأو ©

 :لاق ؟راجملا بعش نم ةبعش هيف اهربتعي ؛ىمادقلا تافيرعت نم اسبتقم «ةيانكلل فيرعت
 ىنعملا كلذ ةدارإ زاوج عم .؛هل عضو يذلا يقيقحلا هانعم ريغ ىنعم هب ديرأ مالك»

 .(!!«ةدارإلا هذه عنمت ةئيرق ال ذإ ؟يلصالا

 ةيانكلل ًادح نع ثحبف ؛ةغايصلا كلتب اًمنتقم نكي مل فلؤملا نأ نظلا ىلع بلغيو
 يف هدرهج دحجت ال يذلا )رهاقلا دبع فيرعت نم نسحأ دجي ملف «ثارتلا بتك يف
 .اصوصخ ةينايبلا ةلأملاو ءامومع يغالبلا سردلا

 .139 .:2 ديدملا اهبوث يف ةيبرعلا ةغالبلا (1)
 .52ص ءزاجعإلا لتالدو .143 ص .قباسلا عجرملا (2)
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 ثيدحلا يبرعلا رعشلا جذامن ىلع دامتعالا ريسيتلاو طيسبتلا وحن ةعزنلا رهاظم نمو

 نئارب نم قاتعنالاو ررحتلل ذالم نع هشحبو ءرصامملا ناسنإلا لغاشم نع ربعت يتلا

 :«كانه يتيب# اهناونع ديشر مشاه نوراه ينيطسلفلا رعاشلا ةديصق لثم ءرمعتسملا

 هروجهمةيسنم ةوُبر قوف كانه
 هروسأملا انستيرق يف مالحالا حرسم يف
 هروطساورشعبدق لزنلٌة يشب
 هروبه اورتن ةهتاردج اوهتتم دق

 (!!ءرومغم يتقيدح ةروجهم تحبصأو
 تالالدلا ضعب اًئيبم ءصنلل ماعلا وجلا نع ةركف ءاطعإو تايبالا ليلحتب ماق ثيحب

 «نيطسلف نع ينكي امئإو «هلزنم ةقيدح نع وأ هتيب نع ثدحتي ال رعاشلاف ؛ةيئانكلا

 يئانكلا ريبعتلا ةعيبط ىلإ ةياهنلا يف صلخ دقو ءاهب دودحماللا همايهو هقلعت ةدش ازربم
 . يقيقحلا هانعم ةدارإ منتمت دفو .بكرملاو درغملا يف يتنأي دق يذلاو «ةيلقعلا ةلالدلا يذ

 يبرعلا بدالا نم اهيناعم ىحوتسا يتلا ةيرثتلا صوصنلا نم ةيانكلل لثمبي اتفي ملو
 مهلعجيو ءاهيلإ نيسرادلا بلجي ىتح قيوشتلا اهبولسأ ىلع بلاغلاو ؛يكيسالكلا
 ةطقنلا هذه يف هلعلو :يئانكلا ريبعتلا رس ىلع هلالخ نم نوفقيو يبدالا صنلا نوفوذتي

 نأو «لصألا يه صوصنلا نأ» ربتعي يذلا ثيدحلا يغالبلا سردلا تاهجوت عم يفتلي
 ناولالا نم هيف ام سردن مث ءالوأ صنلا راتخن اننأ ىنعمب ءاهل ةعبات ةيغالبلا لئاسملا

 ,(2)«مئالملا صنلا نع هل ثحبن مث الوأ يغالبلا نوللا راتخن نأ ال «ةررقملا ةيغالبلا

 تأشن يذلا يقيقحلا ءاضفلا ىلإ - ةيانكلا اهنمو - ةينايبلا ةلأملاب ةدوعلا كلذب الواحم

 .ءارثلاو عونتلاو ةباحرلاب زيمتي ءاضف وهو ءهيف

 ةيانك اهرابتعاب يكاكسلا ميسقتب ذخأي هارن اننإف «ةيانكلل هميسقت ىلإ انلقتنا اذإ امأو
 (عاونأ يكاكسلا هامسأ ام دع ىلع ىرج امك ؛ةبسن نع وأ فوصوم نع وأ ةفص نع

 .؟3)رمرو ءاميإو حيولتو ضيرعت ىلإ توافتت ذإ ؛اهل رخآ ميسقت هنأ ىلع

 .139 :2 ديدجلا اهبوث يف ةيبرعلا ةغالبلا (1)
 .308 ص ةيبرعلا ةغللا يسردمل ينفلا هجوما )2(

 .403 ص ,مولعلا حاتفم عجارو .غ149 2 ديدجلا اهبوث يف ةيبرعلا ةغالبلا (3)
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 لوق كلذ يف دروأو ءحالطصالاو ةغللا يف ضضيرعتلا دنع فوفولا فلؤملا لواحو

 نيبو ةيانكلا نيب - ريثالا نبا يأ - هقيرفت ركذ امك «ريثألا نباو يبلاعشلا روصنم يبأ

 وهر ءاهل فيرعت عضو ىلإ ةياهنلا يف صلخيل  هيبشتلا ةصاخخو  راجملا روص يقاب
 يبناج ىلع هلمح روجي ىنعم ىلع تلد ةظفل لك اهنأ :وه اهل عماجلا ةيانكلا دح»

 ةراعتسالاب ةيانكلا ةلص نيب مث . (!)«زاجملاو ةقيقحلا نيب عماج فصرب زاجملاو ةقيقحلا

 . ةراعتسالا نم اءزج - ةيانكلا يأ - اهرابتعاب

 دقو ؛(؛رئاسلا لثملا» باتك يف تدرو امك ةيانكلاو ضيرعتلا نيب قرفلا ةنابإ هتفت ملو

 عاونأ يقاب عم ةقيرطلا كلت ىلع راسو ءرعشلاو رثتلاو ميركلا نآرفلا نم ةلثمآ هل برض

 . ةيانكلا

 ؛ةيانكلا نف يف ءامدقلا نويغالبلا هلاق ام ىلإ ةدوعلا رثآ فلؤملا نأ تفاللا نمو

 «يناجرسجلا رهاقلا دبعو :يبلاعثلا روصنم ابأو ءريثألا نبا كئلوأ نم ركذلاب صخنو
 يف اهئاملع ىطخخ مسرت هنأ رهظي يتلا ةميدقلا ةسردملاب هرثأت ةبلغ دكؤي امم «يكاكسلاو
 فقت يذلا اهتغالب يف رسلا ىلإ ماسقالاو فيرعتلا نم (ءدب اهدقع ىتلا لوصفلا رثكأ

 .اهناهرب اهيط يف ةيضقلاو ءاهليلدب ةبوحصم ةقيقحلا ركذ لالخ نم هيلع

 نم يهو ؛ةيلجحتو اًقنورو ءاهب ىنعملا ىلع يفضي نأ ةيانكلاب ريبسعتلا نأش نمو
 ءاهصئاصخ يف نونفلا نم (ريثك كلذب كراشتف ؛ىنعملا ريوصت اهب متي يتلا تاودالا

 ىنعملا نع ريبعتلا متي ثيحب .يناسللا باطخلا يف زاجيإلا رهاظم نم رهظم اضيأ يهو
 .هريغل اجاتحم نوكي الف هسفنب هيف ىفتكي يذلا ظفللاب ليلقلاب

 ةحراصم وأ هلوق بغرت ال امب حيرصتلا نع ىأنم يف كلعجت ةيريبعت ةليسو ةيانكلاو
 ءركذلا نع ةبغر ءاسنلا ءامساب حيرصتلا مدع يف برعلا نأش كلذ نأش «هب نيرخآلا

 رتسلل (راثيإو
 امم «ةبانكلا ةغالب يف ىمادقلا نييغالبلا راكفأ مهأ ةداعإ نم فلزملا مالك ولخي الو

 ال ثيحب «ةياغلل ةليئح باتكلا ناونع اهب يحوي يتلا ديدجتلا ةلواحم نأ ىلع لدي

 . ليصفتلاو ةلمجلاب ةيانكلا ثحبم يف هلذب يذلا فلؤملا دهج لالخ نم اهيلع فقن

 رصعلا ىلإ يلهاجلا رصعلا نم هدلحر يف يبرعلا بدالا يف زمرلا نع هثيدح امأو
 ىلع كلذ يف هتركف ىنب ثيحب «.ةينفلا ةساردلا ىلإ هنم خيراتلا ىلإ برقآف «ثيدحلا

 رصعلا يف يلعف لكشب روطت ةيانكلا عاونأ نم عون هنأ رابتعاب زمرلاو ةيانكلا نيب قيفلتلا

 .52 :3 رئالا لخاو «151 :2 ديدجلا اهبوث يف ةييرعلا ةغالبلا (1)
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 ةيانكلاب ريبصعتلل (روطت دعب يزمرلا بولسالا» نيثحابلا سفعب كلذ دكؤي امك .ثيدحلا
 ؛ةدرفتملا ةيئاذلا ملاوعلاو ةيدرفلا ةيرقبعلا رصع وهو «ثيدحلا رصعلا هبلطتي ام عم اًقفتم

 ةيجرافلا نيناوقلا نع اًمامت ةلصفنم ةيلخاد نيناوف ىلع زكئرت ,:ةغصحم ةيتاذ ةيؤر هنال

 قامعأ يف صوغلا مزلتست اهرومرو «ةرفيشلاك وهف ءاهيلع سانلا عضاوت يتلا

 .(6)1. . .رعاشلا

 هب ىدأ اقباس هيلإ انرشأ يذلا هضارتفا نأ وه زمرلل نيمأ خيش يركب ةسارد يف مهملاو

 ءطئاسولا ةليلق ةيانك وه نييغالبلا فرع يف زمرلا» وهو ؛يحالطصالا هفيرعت ركذ ىلإ
 .(2)«مراوللا ةيفخ

 ناك ةيمعتلا يف هادم غلب اذإ وهو .ديعبلاو بيرقلا ءافخلا نيب حوارتتف :هتلالد اماف

 .اًرغل وا انحل

 نبا فلاو «نحالملا وأ نحللا مسا هيلع اوقلطأو هيلإ ةيلهاجلا يف برعلا تدتها دقو

 نم اهنوكل ؛ءاهقفلا اهب ىنعي يتلا تاعوضوملا نم يهو ؛«نحالملا» ءامسأ اًّباتك ديرد
 . ةيعرشلا ليحلا اهيف رثكت يتلا رومألا

 لقتناو تعاش ىتح «؟ىمعملا» مسا تحت يسابعلا رصعلا يف نحالملا ترهدرا دقل

 اماهنم ؛راغلالا ماسقأ ركذ يطويسلا تفي ملو .ةيمعتلاو راغلإلا ىلإ اهنم ءارعشلا

 .اهدصقت ملو برعلا اهيلإ تدتها تايبأو ؛ةغللا ةمئأ اهتدصق ىرخآو .برعلا هتدصن

 تايبأب ءابدالا هيمسي اًمع دعبي ال وهو :«ريبكلا يناعملا» باتك ةبيتق نبا فلآ دقو
 .اهعامس دنع ةلهو لوأ نم مهفت ال يتلا يناعملا

 اًمع ريبعتلل ةليسو نسحأ هيف اودجو مهنوكل ؛زمرلاب ديدش قلعت ةيفوصلل ناك مث
 مهنم ركذلاب صخنو ؛يوبنلا حيدملا ءارعش كلذ يف مهكراشو «مهنادجو هب شيجي

 .ةيوبنلا حئادملا رعشو يفوصلا رعشلا نومضم نيب قورف كانه نكت نإو «يريصربلا

 .146 ص ؛ةيرعشلا ةروصلا مسر ثاردأو ةيروعشلا ةبرسجتلا :يرعشلا ريوصتلا ءمماق نيسح ناندع (1)

 يف هتلالد لبواتو «هليلحت تلواحو .يبدالا عادبإلا يف زمرلا لالغتساب يتاسفتلا ليحتلا ةسردم تماف

 لثمب طاشنو ةيلعاف وأ ءيش ماعلا هانعمب وه» : يلي امك سفتنلا ملع ةعوموم يف هفيرعت ءاج دقو ء.صوصنلا

 ةيسنج داومل ام ءيش ليات ىلع زمرلا لدي :يسفنلا ليلحتلا ةيرظن يفو .هلو هنع ليفبك موقي وأ رخآ اًنيش

 ريشيو .اهيلإ زمري يذلا ءيشلاب ةرشابم ريغ ةلص ىلع داوملا هله نوكت ثيح :ةيروعش الو ةداعلا يف ةتوبكم
 «سفنلا ملع ةعوسوم «قوزر دعسأ ةةراهطلل زمر ًالثم يه ةقبنزلاف ؛ةدرجم ةراشإ ةزيملا رأ ةركفلا ىلإ زمرلا
 .146 ص

 .157 .2 ديدجلا اهبوث يف ةيبرعلا ةغالبلا (2)



 ىلع عالطالا مت نأ دعب ؛يملاعلا يزمرلا بدالاب يبرعلا بدالا رْثأت نأ ثبل ام مث

 حضاولا هنم ناكف ؛هبولسأ ىلع يرجلاو هتاكاحم ةلواحمو هتءارقو يبرغلا بدالا

 .ضومغلا يف لغوملا ضماغلا هنم ناكو ؛فشكتملا

 ءرحلاو يدومعلا ثدحملاو ميدقلا يزمرلا رعشلا نم ةلثمأب دهشتسي فلؤملا اتفي الو

 .2!)مسالط ىلإ هتلوحو رحلا رعشلا تحاتجا يتلا ضومغلا ةرهاظ ىلع اهنم لدتسيو
 اًبرطضم هاندجو ةيانكلل هنحب فلؤملا هيلع ماقأ يذلا روصتلا يف رظنلا انعم اذإ اننإ

 يف اهروطت سكعنا ةيائكلا نأ ىلع لدي ام انيديأ نيب سيل هنال ؛!نايحالا ضعب يف

 برعلا ناك نإو انبدأ ىلع - مويلا هسملن يذلا لكشلاب - ةليخد يه يتلا زمرلا ةرهاظ

 نع فشكي يضارتفا ٌروصت نذإ وهف .اًيئانك اًعون ةغالبلا ءاملع هربتعاو هولمعتسا

 هباشتلا طاقن يعارن ةنيكم سسأ ىلع موقي ال ؛«ةيبولسألا رهاوظلا نيب قيفوت ةلواحم
 ىلعو» ؛زمرلا يفرطو ةيانكلا يفرط نيب ةقالعلا يف ثحبلا لثم «نونفلا نيب فالتخالاو
 ةفالع يه وأ ؛ةيعبتلاو فدرلا ةقالع يف رصحنت ةيانكلا يفرط نيب ةقالعلا نإف كلذ

 ةقالعلا نكلو .هيعدتسي يذلا ىنعملا نيبو ظفللا ةرهاظ هيلع لدي يذلا ىنعملا نيب مرالت

 قيرط نع ثدحن يتلا ةهباشملا ىلع زكترت ؛لخادتو لعافت ةقالع هيلإ رومرملاو زمرلا نيب
 . ءايشالا نيب يسفنلا رثألا ةدحو طاقتلا

 زمرلا نإف ؛هتاردقمو هميقو هديلاقتو رصعلا حور نم اهتلالد دمتست ةيانكلا تناك اذإو

 دقو .(2)«. . .ةدقعملا ةيوتلملا هيراجتو ةملظملا هسفن زيلاهدو رعاشلا حور نم هحور عطتقي

 . اًقباس هيلإ انحملا يذلا رابتعالل زمرلل خبرأتلاب ىفتكاو ءاذه نم اًئيش فلؤملا لفغأ
 جهنم نيب جزمي نأ هيلع ناكو «ةيانكلا ثحبم ريسيت لواح فلؤملا نإف :ةلمجلابو

 ؛؟ ةغالبلا يف اهتلزنمو اهتلثمأو اهماقأ ركذو «ةيانكلا فرع ثيحب «نيثدحملاو ءامدقلا

 نم رثكأف ؛ديدجتلا ضعب هيف اعزنم عزني نأ لواح مث ؛ءامدقلاب هلك كلذ يف ايدتقم

 ةقيرطلا باحصأ ىلع اًكردتسم ءايبدأ ًاليلحت اهللحو ءرحلا رعشلاو ثدحملا رعشلا ةلثمأ

 .ةينايبلا ةلأسملاو بدالا نيب اودعاب نيذلا ةيديلقتلا

 .167 .2 ديدجلا اهيوث يف ةيبرعلا ةغالبلا (1)

 .146 ص «ةيرعشلا ةرومصلا مصر تاوداو ةيروعشلا ةبرجتلا 020
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 :«ةغالبلا مولع» باتك - يديلقتلا هاهتالا ةبلضغ - جا

 ذنم ودبي ناكو ؛«ةغالبلا مولع» هباتك يف ةيانكلا يغارملا ىفطصم دمحا خيشلا لوانت

 رثأت هنأ رهظي يذلا يكاكلا ةصاخو ءاهثحب ىف ءامدقلا ىطخخ مسرتي هنأ ىلوالا ةلهولا

 .ةيانكلل اهصصخ يتلا ةعبرالا ثحابملا يف عضوم نم رثكأ يف هئارآب

 .(!!نييتعم كلذ يف اهل روم اًحالطصاو ةغل ةياتكلا فيرعتب يغارملا خيشلا ادب

 «هتدارإ زاوج عم هانعم مزال هب داريو قلطي يذلا ظفللا وهو ؟يردصملا ىنعملا :امهدحأ
 امل اًرظن ؛دوصقملا همرال ىلإ هنم لقتني نأ ىلع ع اميف لمعتسملا ظفللا : يناثلاو

 لمعتسا ظفللا نال ؛ةقيقح كلذب ةيانكلا نوكتف .ةيعبت وأ يفرع موزلو 00

 راشأ دق يغارملا خيشلا ناكو .همرال ىلإ هنم لقتنيل نكلو هتاذل سيل نكل هل عضو اميف

 تسيل ىهف ءراجملاو ةقيقحلا نيب ةطساو ةيانكلا ربتعا ءاملعلا ضعب نأ ىلإ كلذ ءانثأ ىف

 ْ .2(2)ةقيقح الو (راجم
 امم ةغالبلا ءاملع نم هريغ لبق نم راكفالا هذه عيمج يف قوبسم فلؤملا نأ مولعمو

 نسحو ةلباقملاو عمجلا ىدعتت ال - فيرعتلا ةلأام ةصاخو - هدوهج نأ ىلع لدي

 باسح ىلع اذهو .ءامدقلا ىدل ترهظ ىتلا تافالتخالا داريإب ةيانعلا عم ضرعلا
 . يئانكلا ريبعتلا يف ينفلا بناجلا

 دقف ؛يبرعلا يناسللا باطخلاب اهتلصو ةيانكلا ةلالد جتتتسي يغارملا خيشلا أتفي مل

 .ءانعم مرال لب «هيلع لادلا هانعم هنم نوديري الو ظفلب نوظفلتي مهنأ برعلا نع فرع

 نم ةلثمأ يغارملا خيشلا دروي مث .يناثلا ىنعملا نهذلا ىلإ ردابت لوألا قلطأ اذإ ثيحب
 «ىحضلا موؤن ةنالفو ءملحلا نع ةيانك ءردصلا بحر نالف :مهلوقك ؛ءامدقلا تايانك

 .(3).شمللاو مدخلا نم اهرمأ اهيفكي نم اهل ةمودخم ةفرتم اهنأ نع ةيانك
 رابتعاي راجملاو ةيانكلا نيب قرفلا هتنايإ يكاكسلاب ءادتقالا ديدش هنأ ىلع لدي اممو

 :ىلاعت هلوق لثم ءاهل ضراع ضرع اذإ الإ ةيانكلا يف يلصالا ىنعملا ةدارإ عانتما مدع
 :هلوقو «كلملاو ءاليتسالا نع ةيانك ء[هط] 4422 نئوسا شرعلا ىلع نمحرلا

 «ةردقلا مامتو نكمتلا ةوق نعع ةيانك ء[رمزلا] 443222 ... هنيميب تاَيوْطَم تاومسلاو...»

 .اهدعب امو 279ص «ةغالبلا مولع ن1

 ريم رخخآ مسق ةيانكلا نأ نم روصهشملا ىلع اذه يف بيطخلا ىرج# :يديعصلا لامتلا دبع خيشلا لاق (2)

 .0 :3 مافيإلا ةيغب . ؟راجملاو ةقيقحلا

 .280 ص «ةغالبلا مولع (3)



 . ؟!)يلصالا ىنعملا ةدارإ لاجملا يف عنتمتو

 هثدحا يذلا يوقلا رثالا ىلع لدي يكاكلا ءا رآب نيثدحملا نيسرادلا قلعت نأ قحلاو

 دهشت مل ثيحب .هميسقتو هبيوبت نسح لضفب يبرعلا نايبلا راسم يف يغالبلا اذه
 .هيدي ىلع يئاهنلا اهلكشت مت نأ ذنم اظوحلم روطت ةينايبلا ةلأسملا

 حاتفم» يف يكاكسلا اهركذ يتلا كلت نع اضيأ يه جرخت الف :22)ةيانكلا ماسقأ امأو

 ةرثك وأ ةلف بسحب اذهو «ةديعبو ةبيرق :نابرض يهو «ةفص نع ةيانك :يهو :«مولعلا
 : يسامحلا لوقو ءداجنلا ليوط :مهلوق ةبيرقلا ةلثمأ نمو ؛ طئاسولا

 اروهظ سمت نأو نوطبلا سم اهصمقل يدئلاو فداورلا تبأ

 :رخآلا لوقو ءدامرلا ريثك نالف :مهلوف ةديعبلا ةلثمأ نمو

 ليصفلا لوزهم بلكلا نابج ينإف بيع نم يف كب امو
 دقو ؛هريغ نود هب صتخت ثيحب<كفوصوم اهب بلطي ةيانك وهف :يناثلا مسقلا امأو

 :رعاشلا لوق ىلوألا ةلثمأ نمو .ةديدع تافص وأ ةدحاو ةفص نوكت

 ناغضالا عماجم نيتعاطلاو مذدخم ضيبأ لكب نيبراضلا

 يوتسم يح :ناسنإلا نع ةيانكلا يف مهلوق ةيناثلا ةلثمأ نمو .بلقلا نع ةيانك

 .ناسنإلاب اهلك تافصلا هذه صتخت ثيحب ءرافظالا ضيرع ةماقلا

 ؛هنع هيفن وأ رمال رمأ توبث يأ ؛ةبسن اهب بلطي ةيانكلا وهف :ثلاشلا مسقلا امأو

 نب هللا دبع حدم يف مجعألا دايز لوقو ءهيدرب نيب مركلاو .هيبوث نيب دجلل :مهلوقك

 ْ :عرشملا
 جرشمحلا نبا ىلع تبرض ةبق يف ىدنلاو ةءورملاو ةحامسلا نإ

 .حيولتلاو ءضيرعتلا :يه .ءماسقأ ةعبرأ ىلإ طئاسولا بسحب ةيانكلا مسقنتو

 هل ةحضوملا هتلثمأب عون لك يغارملا خيشلا بقعأ مث .ةراشإلاو ءاميإلاو هزمرلاو

 ءامدقلا اهركذب علوأ ةلثمأ يهو ءاهيف ةيانك لك نم ضرغلا هيف اًئيبم اًيبدا اليلحت اهللحو
 .مهبتك يف عضوم نم رثكأ يف اهوقاسو

 هاري هلعلو - امهنيب دحاو قرف ركذب ىفتكا يغارملا خيشلا نأ مولعملا نمو .280 ص .ةغاللا مولع عجار (1)

 يف موزلملا ىلإ مراللا نم لاقتنالا :وه ؛رخآ قرفب امهنيب قرف يكاكسلا نأ نيح يف - هريغ نم رثكأ امهم
 .403 ص ء.مولعلا حاتفم مجار .مراللا ىلإ موزلملا نم راجملا يف لاقتنالا متي امنيب «ةيانكلا

 ش .اهدعب امو 280 ص ؛ةغالبلا مولع (2)
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 اهنأ وهو :(!)ريثالا نبا ىلع هيف دمتعا رخآ ميسقتب ةيانكلا يغارملا خيشلا صح
 ؛!كلذ نم تلخ يه اذإ ةحيبقو «ةراشإلا فطلو ةدئافلا نيب تعمج اذإ ةنسح نوكت

 :ةأرما يثري يضرلا فيرشلا لوقك

 لاصن دمغف الصن نكت مل نإ

 : يبنتملا لوقو

 اهتاليوارس يف امع فعأل اهرمخ يف امب يفغش ىلع ينإ
 روجفلا نأ الإ ةفعلاو ةهزنلا نع ةيانك هذهف :هلوقب كلذ ىلع ريثألا نبا قلع دقو

 :فيرشلا لوف هيلع امدقم ءاهنم نحأ

 رزأملا نامض يف امع فدصأو ىلحلاو رمقلا نمضي ام ىلإ نحأ

 ءاغلبلا عمجأ دقلف .22)اهتغالب رس ةنابإب ةيانكلا نع هثيدح يغارملا خيشلا متحخخ دقو

 موزلملا نم متي امهيف لاقتنالا نال ؛حيرصتلاو ةقيقحلا نم غلبأ ةيانكلاو زاجملا نأ ىلع

 نم غلبأ ةراعتسالا نأ ىلع اًضيأ ءاغلبلا عمجأو .ةئيبب ءيشلا ءاعداك وهف ءمزاللا ىلإ

 يف ديكأتلا ةداير لئدنع ةغالبلاب دارملاو «ةراعتساو ةيانك نيب ةعماجلاك اهنأل ؛ةيانكلا

 دبع لاوقأ نم عضوملا اذه يف دافتسا يغارملا نأ مولعمو .رخآ اًئيش سيلو «تابثإلا

 .راجعإولا لئالد هباتك يف تءاجح يتلا هءارآ دروأ ثيحب ؛ يناج رجلا رهاقلا

 دصقي يتلا برعلا بيلاسأ نم بولسأ اهنأ يف رهظتف «ةيئانكلا ةغالبلا رارسأ امأو
 فلوؤملا قاس دقو .ةلالدلا هوجو نم راثكتسالاو «ةغالبلا سأر وه يذلا راجيإلا اهنم

 نييغالبلا دهاوشو ةلثمأ نم اًعيمج اهنأ كش الو «يئانكلا ريبعتلا رارسأ زربت ةلثمأ

 . ىمادقلا

 بولسالل هئحب يف ةيقيقح تافاضإ هيدل سملن ال يغارملا خيشلا نإنف :ةلمجلابو
 عيمج ىلع بحسني داكي ام وهو .ديدجت وأ ةفلاخم ىلع لدت نأ اهنأش نم يئانكلا

 .اهل اهصصخ يتلا ثحابملا

 هنأ ىرن - لاشثملا ليبس ىلع - اهدروأ يتلا هدهاوش يف ضوخن نأ اندرأ اذإ نحنف

 ىشامتت ىرخأ ةلثمأب اهنع ةضاعتسالاب كلذو ؛ديدجتلا اهلمشي نأ يرورضلا نم ناك

 .دامرلا ريثك وه :ةيانكلاو» :هلوقب نيسرادلا ضعب كلذ ىلع هبن املثم «ةنهارلا ةابحلاو

 .72 271 :58 :3 رئاسلا لا (1)
 .اهدعب امو 285 ص «ةغالبا مولع (2)
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 اهل رعشن داكن الف نآلا امأ .ةميدقلا ررصعلا يف اهتغالب اهل تناك مركلا نع ةيانك

 هب ابعي مل ام وهو .(1)«روصعلا فالتخاب ةيانكلا ريدقت يف فلتخي قوذلا نأل ؛لامجب

 تناك يتلا ءامدقلا ةلثمأب اوعنتقا مهنأكو ءةيفاكلا ةيمهالا هوريعي ملو «نيسرادلا ضعب

 .ةايحلاو نوكلل مهدشت يتلا مهميفو مهشيع بيلاسأو مهرظن تاهجو نع ربعت

 عيطتسن انه نمو» :هلوقب ةيانكلا يف يغارملا خيشلا دهج ميوقت نيثحابلا ضعب لواح

 ركذلا قحتسي ديدج ةيانكلل مدقي مل - هللا همحر - يغارملا خيشلا نإ لوقن نأ

 مهدلقو مهرثأ ىفتقاو «نيقباسلا ىطخم هرصع ءاملع نم هريغك مسرت دقلف ؛ليجستلاو
 «يناجرجلا رهاقلا دبع خيشلا هلاق ام لقن اهتغالب نع ملكت امدنعو . . .ءىش لك يف

 نع دعبلاو بيوبتلاو قيسنتلا نسح وه يغارملا خيشلا هلعف ام لكو ءاًئيش دزي ملو
 ةينايبلا ةلأسملا نآب ةياهنلا يف هتلواحم يحوتو .(6)2 نوقبالا اهب علوأ يتلا تافالخلا

 اوعيطتسي مل نيثدحملا ةغالبلا لاجر نم ارسيثك نأ ليلدب ؛ءامدقلا دوهج دنع تفقوت

 . عساوو بحر قفا وحن اًمدق اهب يضملا

 :«يئانكلا بولسألا» باتك - يئانكلا ثحبلا درفت رهاظم نم - د

 نوكي «هتغالب - هروطت - هتأشن يئانكلا بولسالا» نوخيش ديسلا دومحم باتك داكي

 كلت ىلع ودبي ام مغر «يئانكلا ريبعتلل خيرأتلا تلواح يتلا ةديرفلا تافلؤملا نيب نم

 :ىلع هعّرو يذلا هثحب هيلع ماقأ يذلا ماعلا روصتلا بارطضا ةجيتن ءعرست نم ةلواحملا

 ميركلا نآرقلا يف اهدورو ىلع اهبنم ءاحالطصاو ةغل ةيانكلا ىنعم هيف نابأ :ديهمت

 هتعد يتلا بابسألا اهيف ركذ:ةمدقمو .230يبرعلا رعشلاو «فيرشلا يوبنلا ثيدحلاو

 ينلا تايسمخسشلاو «اروطتو ةأشن ةيانكلا خيرات ةفرعم يف اهرصحو «هباتك فيلأتل

 رداصملاو تائيبلاو «هتغالبو هلامج نع تنابأو يئانكلا بولسألا فاشتكا يف تمهسأ

 امك .4!يبدالا باطخلا يف ةيقيقحلا هتلزنمو «ةيغالبلا هرارسأو ؛هتوتحاو هب تفتحا يتلا

 «يبرعلا يئاسللا باطخلا ةليصأ ةيانكلا نأ اهدافمةركف نم قلطني نأ فلؤملا لواح
 نرتب ءابدالا رمتسا دقو ءةركفلا كلت ديؤيل ةيرعش تايبأ ةدعب كلذ ىلع لدتساو

 .198 ص ءحراشلا ةمدقم «حاضيإلا (1)

 .65 ص «يئانكلا بولسالا (2)

 .3 ص « يتانكلا بولسالا )3(

 4 ص «ةمئقملا « يئانكلا بولسالا )4(
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 يآب كلذ يف نيرئاتم ءاهب اًملك اودادزإ ثيحب ؛ مالسإلا ردص ىتح ميدقلا يف ةيانكلا

 دنع ةيانكلا يف الصف دقع ىتح كلذ نم يهني فلؤملا دكب ملو .ميكحلا ركذلا

 وبأ وه - ملعأ اميف - يغالب نولك ةيانكلا نع ملكت نم لوأ» نأ (ربتعم ؛نييغالبلا
 . 17ه 207 ةنس ىفوتملا ىنثملا نب رمعم ةديبع

 ؛ ةينايبلا روصلا ىدحإ اهرابتعاب ةيانكلل قرطت نم لوأ وه نكي مل ةديبع ابأ نأ قحلاو
 ىلعو .؛ةغللا ءاملع نم ىلوالا ةقبطلا ىلإ  حجرملا ىلع كلذ يف لضفلا دوعي ذإ

 .(20يديهارفلا دمحأ نب ليلخلا مهمأر

 ,«ةلايغالب رشع ةينامث نم برقي ام ىلإ لصفلا اذه يف ضرع فلؤملا نأ مولعمو
 مهدوهج لوانت ثيحب - تايعيدبلا باحصأ نم وهو - يومحلا ةجح نبا مهرخآ ناك
 نايبلا روص يقابو زاجملاو ضيرعتلا نيبو اهنيب قرفو ٠ فيرعت نم ةيانكلا ثحب يف

 دانتسالاب وأ اهب بولطملا رابتعاب ةيانكلل مهتاميسقت نع نابأ امك ؛ةراعتسالاو هيبشتلاك
 .يئانكلا ريبعتلا ةغالب رارسأ ةنابإ عم ءطئاسولا ةرثك وأ ةلف ىلإ

 يف ريبك لضف مهل نيذلا ةغالبلا تالاجر نم اريثك لهامت فلؤملا نأ يل نع دقو

 «لئاوالا ةغللا ءاملع نم امهو ءءارفلاو هيوبيس لاثملا ليبس ىلع مهنمو «ةيانكلا ةسارد

 هبر دبع نبال «ديرفلا دقعلا» باتك هاوح امل ليلحتلاو ةساردلاب ضرعي ملو «ةبيتف نباو
 باتكو ؛««ضيرعتلاو ةيانكلا) يبلاعثلا روصنم يبأ فلومب ًالهاج ناك هلعلو «تايانك نم

 مل امك :«ءاغلبلا تاراشإو ءابدالا تايانك نم بختنملا» يناجرجلا سابعلا يبأ يضاقلا

 يف فلأ يذلا يخيراتلا راسملا نمض «فاشكلا» باتك يف يرشخمزلا دوهمل ضرعي
 .همئاعد خسرو رهاقلا دبع هماقأ ناك ام لمكتسا يرشخمزلا نأ رابتعاب اًضيأو ءهراطإ

 ةيانكلا ةسارد يف (ديدج اًحتف اهربتعاو ءاملعلا ضعب دوهج لوانت هنأ تفاللا نمو

 عبصإلا يبأ نبا لثم نم نيرخأتملا نييغالبلا بتك هتوح ام لك نع دعبت ال اهنأ عم

 ةيانكلا فرع يذلا ؛نآرقلا ميدبهو «ريبحتلا ريرحت» يباتك بحاص (ه 654 ت) يرصملا

 .7 ص :يئانكلا بولسالا (1)
 .132 ص «ةينايب تاحلطصم (2)

 ءرفعج نب ةمادقو ءزتعلا نباو :درهملاو ؛ظحاجلاو ؛ىنلا نب رمعم ةديبع ربأ :مه نويغالبلا كتلوآو (3)
 نباو يكاكلار .يتاجرملا رهاقلا دبعو .يجاقنلا نان نباو .يناوريسقلا قيشر نباو .يركسعلا لاله وبأو
 :يشكرزلاو ؛يولعلاو :ينيرزقلا بيطخلاو ؛يريونلاو ,مالسلا دبع نب نيدلا زعو ؛عبصالا يبأ نباو ءريثآلا
 .يومحلا ةجح نباو
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 سجنلا نعو .نسحلا ظفللاب حيبقلا ىنعملا نع ملكتملا ريبعت نع ةرابع يه» :هلوقب
 اهب متي ذإ ؛!كلذ ريغ ةيانكلا يضارغأ نوكت دقو .(1):فيفعلاب شحافلا نعو ؛رهاطلاب

 راغلإلاو ةيمعتلل اضيأ تناك امبرو ءراجيإلاب طسبلا نعو لهسلاب بعصلا نع ريبعتلا

 . ةنايصلاو رتسلاو

 .«فيرشلا يوبنلا ثيدحلاو ميركلا نآرقلا نم دهاوشو ةلثمأ اهل دروا نأ ثبلي ملو
 نأ ىلإ ةياهنلا يف نوخيش ديسلا دومحم صلخي مث .(20ثدحملاو يلهاجلا رعشلا نمو

 يف نمكت يتلا ةيبدالا دئاوفلا نع فشكلا ىلإ فدهت» ةبانكلل عبصإلا يبأ نبا ةسارد

 ةهجولا نم ةيانكلا ماسقأ لوانتي مل عبصإلا يبا نبا نإف كلذ مغرو .(3)«ةيغالبلا روصلا

 . نييغالبلا نم هريغ وأ  لاثملا ليبس ىلع  يكاكسلا اهب اهلوانت يتلا

 مالسلا دبع نب نيدلا زع خيشلا وهو نوخيش دومحم هل ضرسع رخآ يغالب كانهو
 :هلوقب رخآلا وه ةيانكلا فرع دقو ««برالا ةياهن» باتك بحاص (ه733 ت) يريونلا

 نكلو «ةغللا يف هل عوضوملا ظفللاب هركذي الف ,يناعملا نم ىنعم تابثإ ملكتملا ديري نأ»

 .«4©)«هيلع اليلد هلعجيو ؛هيلإ هب ئمويف ءدوجولا يف هفدرو هيلات وه ىنعم ىلإ ئجي
 ملو «هيف ةمرال طورش نم ةيانكلا دح يف رفوتي نأ بجي ام مهأ هب ىفوتسا هلعلو

 ام ةيانكلا نم نأ ىلع هبنو ءرعشلاو ميركلا نأرقلا نم تايانكلا ةلثمأ داريإ يريونلا لمهي

 ءراجملا نم تسيل ةيانكلا نأ هئارآ نمو ؛تابئإلا يف نوكي ام اهنمو «؛تبثملا يف نوكي
 اهل سيل ةلالد مالكلا نيمضت - ضيرعتلا يأ - هنوك يف ضيرعتلا نع فلتخت اهنأو

 سيلو :«يناجرجلا رهاقلا دبع ءارآ نع دعتبت ال يريونلا دوهج نإف :ةلمجلابو ,(5)ركذ

 .درفتلا وأ ديدجتلا نم عون ىلع لدي ام هلاوقأ يف

 ةجح نبا هركذ امب نوخيش ديسلا دومحم اهيف ىفتكاف تايعيدبلا باحصأ دوهج امأو

 ذإ ؛ةغالبلا ءاملع هدروأ اًمع اهرهوج يف فلتخت ال اهلعل «ةيانكلا يف ءارآ نم يومحلا

 .30 ص « يئانكلا بولسالا نع ًالقن 53 ص .نآرقلا عيدبو .143 ص ءريبحتلا ريرحت (1)

 .30 ص .يئانكلا بولسالا (2)

 .31 ص «قبالا مجرملا (3)

 :رهاقلا دبع دنع ةيانكلا فيرعت وه اذه نأ مولعمو ؛59 ؛7 برآلا ةياهنو 2.34 ص .يئانكلا بولسألا (4)

 .52 ص ءهراجعإلا لتالد مجار

 .60 27 برآلا ةياهنو 235 ص .يئانكلا بولسالا (5)
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 ظفللاب هركذي الف 2 يناعملا نم ىنعم تابثإ ملكتملا ديري نأ ةيانكلا» :هلوقب ةيانكلا كر

 .هيلإ هب ئمويف دوجولا يف هفدر وه ىنعم ىلإ ئجي نكلو ءةغللا يف هل عوضوملا
 فادرإلا يه ةيانكلا» :هلوقب ةيانكلاو فادرإلا نيب قرفي حار مث .(!!«هيلع ًاليلد هلعجيو

 قرفلا نإ :اولاق ينامرلاو يمتاحلاو ةمادقك عيدبلا ةمتأ امنإو «نايبلا ءاملع دنع هنيعب

 ةغللاب هل عوضوملا ظفللاب هركذي الف ىنعم ملكتملا ديري نأ وه فادرإلاو ءرهاظ امهنيب
 يف فالتخا نم نكي امهمو .220:دوجولا يف هعباتو هفدر وه ىنعم ىلإ ئجي نكلو
 يوبنلا ثيدحلاو نآرقلا نم دهاوش اهل دروأ يومحلا ةجح نبا نإف «ةيانكلا ةيمسن
 . حيبقلا نع نسحلاب تناك ام يه ةيقيقحلا ةيانكلا نأ ربتعاو .فيرشلا

 ةجح نيا مهسأر ىلعو - تايعيدبلا باحصأ هلذب ام نأ نوخيش دومحم جتنتسا دقو

 مهفده نال ؟ةياغلل اليئثض هرثأ ربتعي دهج نم يئانكلا بولسالا ةسارد يف - يومحلا
 . 3)ةيغالبلا روصلاب ةياهنلا ىف لخأ يذلا راصتخالا ناك

 ءانلغ: نم :كاضيدنلا ناحل هزاعتعا ءازو نم ةياقلا نع لاب انتلظ.دقلو
 يف هومدق يذلا دهجلا ةلآضل هكاردإ مغر «يئانكلا برلسالا يف اومهسأ نيذلا ةغالبلا

 ضعي تافلؤم وأ صيخلتلا حارش لمعب نروو ام اذإ رثكأ لءاضتي دهج وهو ءاهثحب
 كلام نب نيدلا رديو ««نايبلا يف نايبتلا) بحاص يبيطلا مامإلا لثم نم نييغالبلا

 يبأ نبا همدق ام ىلع اضيأ بحسني ةجح نبا نأشب ليق ام لعلو . «حابصملا» بحاص

 مهئارآ يف نوفلتخي ال نويغالبلا ءالؤهف ؛دهج نم يشكرزلاو يريونلاو مبصإلا
 .اهتغالب رس وأ اهماسقأ وأ ةيانكلا فيرعت يف ءاوس ؛نيفلؤملا ةيقب نع مهرظن تاهجوو

 بولسالا يف ىمادقلا ءاملعلا ءارآل هلوانت يف لضف لك فلؤملا بلسن نأ ديرن ال نحنو

 ىدم نيبي امب اهيلع ٍبّقعو مهماكحأب اًملع طاحأو ءارآلا كلت صخل دقف ؛يئانكلا
 ةعيبط لمجت ةماع (4تاظحالمب مهصخ لب .؛كلذب فتكي ملو ؛مهريصقت وأ مهتباصإ
 ةيانكلا ةسارد يف اوكلس ءامدقلا نأ ىري وهو ءاهتقيقح ىلع اهرربتو دوهجلا كلت

 ارئاتم ناك اماهنمو «ةفرصلا ةيبدالا ةعزنلا هيلع بلغت ام اهنم «ةفلتخم تاهاجتا

 نأ ريتعا امك ءاقباس نيروكذملا نيهاجنالا نم اطيلخ ناك ام اهنمو .نطنملاو ةفسلفلاب

 .53 ص :يئانكلا بولسالا نع القن 440 ص ءبدالا ةنازخ (1)
 .58 ص .ةغالبلا مولع يف لصفملا مجعملا (2)
 .55 ص ٠ ينانكلا بولسالا (3)

 55 ص ,قبالا معجرملا ىلا
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 وهو «قطنملا باحصأ مهو نيملكتملا هاهتا نم برتقي داكي اهاجتا تايعيدبلا باحصال

 اهباحصأ اهفلأ يتلا حورشلا كلتل يقترت ال تايعيدبلا نأ رابتعاب هيف هفلاخن ءىش

 .ادييأتو ةفلاخمو اطسبو اضارتعا يكاكسلا ءارآ ةرئاد اهب اوعسوو

 ضعب هيف لوانتو ثيدحلا رصعلا يف ةيانكلل يناثلا لصفلا نوخيش دومحم صخ دقل

 خيشلل 'ةيبرعلا مولعلل ةيبدالا ةليسولا» :يهو ؛يئانكلا ريبعتلاب تينع يتلا تافلوملا
 «ةغالبلا مولع» باتكو .يمشاهلا دمحأ خيشلل ؛ةغالبلا رهاوج»و .يفصرملا نيسح

 «ةحضاولا ةغالبلا» باتكو ؛«برعلا دنع يبدالا دقتلا سسأ» باتكو .يغارملا خيشلل

 يف بيعلا ناكو «ةنابط يودبل «يبرعلا نايبلا» باتكو .نيمأ ىفطصمو مراجلا ىلعل
 امر هيف هباشتت ام قفو تافلؤملا للحم يتلا ةيلومشلا ةيؤرلا ىلإ هراقتفا لوانتلا كلذ

 ىلإ رظن ام اهنمو «يميلعتلا ضرغلا اهنم ؛ةنبابتم نيفلؤملا ضارغأ نأو ةصاخ .فلتخت
 نم ةليسو نذإ يهف ؛يبدالا صنلا لخاد ةغالبلا تايوتسم نم اهنأ رابتعاب ةيانكلا

 دقلو .ينانكلا نفلل خيراتلا لضف ام تاملؤملا كلت نمو ءدقانلا ىدل ةعورشملا لئاسولا

 رصعلا تادجتسم قفو اهللحي ملو ءءامدقلا دوهج ءوض ىف لامعالا كلتل هلوانت ىتأ

 يف كلذ مدعن انك نإو «ةيبرغلا ةفاقشلاب رثأتلا ةيناكمإ ةيحان نم ىنعمب وأ «ثيدحلا

 .اهراتخا يتلا لامعالا

 فيرعت اهب مت يتلا ةيفيكلا ةروكأملا تافلؤملا يف ثحب نوخيش دومحم نإف :ًالامجإو

 بورض يف اهتغالب رسو ءاهل ةعئاشلا تاميسقتلاو ةلثمالاو دهاوشلا داريإو «ةيانكلا

 «ةغالبلا بتك يف ترهظ يتلا تافالخلا داريإب نيسرادلا لافتحا ىدمو ؛يناسللا باطخلا

 نع هلوقك ؟نييغالبلا ىمادقل هتيعابتا مدع وأ سرادلا ةيعابتا ىدم ةياهنلا يف جتتتساو
 يف مهرثأ ىفتفاو .نيفلالا ىطخ- هللا همحر - يفصرملا خيشلا مسرت دقل» :يفصرملا

 تاميسقت يه هتاميسقتو ؛ينيوزقلا بيطخلا فيرعت اهل هفيرعتف ؛ةيانكلل هتسارد
 ركذي ديدج نم اهيف هل سيلو «نيقبالا دهاوش يه اهدروأ يتلا هدهاوشو .يكاكسلا

 . (1)«ذاخالا عئارلا يبدألا هبولسأب اهيلع هقيلعت ىوس

 .ةعئاشلا هماسقأ اهب ينعيو «يئانكلا بولسألا روصل هصصخف :ثلاثلا لصفلا امأو

 .ةغالبلا ءاملع دنع اهيلإ تهتنا يتلا ةئيهلا ىلع اهنم لك دهاوش دروأو اهل ضرع ثيحب
 نسحي ام :نيبرض اهرابتعاب ريثالا نبا ميسقت روصلا كلتل فيضي نأ فلؤملا ءاش دقو

 رعشلا نم ةلثمأ امهل (دروم .نيمسقلا يف لوقلا طسب مث ؛هلامعتسا حبقي امو ؛هلامعتسا

 .رثلاو

 .62 61 ص ٠ يئانكلا بولسالا (1)
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 اميف دعتبي ملو .يئانكلا بولسألل يغالبلا رثالا ىلع هرصقف :معبارلا لصفلا امأو

 تايانكل (!)سماخلا لصفلا صيصختب هباتك فلؤملا متخخ دقو «ءامدقلا لاوقأ نع هدروأ

 وأ (زمر وأ ًةراشإ وأ اًفادرإ يتأت دقف ءاهماسقأو اهعاونأ اًئيبم ءاهلامج رسو ميركلا نآرقلا

 ىلإ عجار ةينآرقلا ةيانكلا لامج رس نأ ىلإ فلؤملا صلخ مث ءاضيرعت وأ ًاليثمت وأ ءاميإ
 بسانتو «ريوصت نسحو «ةيبدأ ةحسم نمو ءراجيإ نم هب مستت ام :اهنم ؟بابسأ ةدع
 .اهيناعم عم اهظافلا

 رقتفت يتلا ماكحالا ضعي قالطإب ةيانكلل هثحب مستا نوخيش دومحم نإف :ةلمجلابو

 ىلع موقي دقن لك نم ولخت ةيانكلل ءامدقلا ةسارد نأ هئاعداك ؛صيحمتلاو ةفدلا ىلإ

 ةيانكلا» يبلاعشلا باتك يف دقنلا كلذل ةلثمأ دهن نيح يف .ساسحإلاو قوذلا

 نبال «رئالا لثملا» باتكو ءيركسعلا لاله يبال «نيتعانصلا» باتكو ؛«ضيرعتلاو

 هربتعن ام وهو «ةيانكلا نف نع تثدحت يتلا تافلإملا ضعب لوانتي مل هنأ امك ءريثألا

 .هل رربم ال اريصقت

 هقيض مغر «ةيانكلا يف ىمادقلا نويغالبلا هبتك ال مسرتلا ديدش ناك هنأ رهاظلاو

 يف تثحب يذلا ماعلا قاطنلا نع جرخي مل وهو «مهتاعيرفتو مهتاميسقت ةرشكب اعرن

 . ةيانكلا هثوض

 نكميف «ةيانكلل مهثحب يف نيثدحملا نيسرادلا دوهج يف ماتنلا ةملك امأو - ه

 :يلي اميف اهيلع فوقولا

 ةميدقلا ةقيرطلا ءايحإ ىلع تعزوتو ةيانكلا ثحب يف نيثدحملا نيفلؤملا تاياغ تعونت
 نم ةلواحملا كلت لخت ملو «نيسرادلا ناهذال ةينايبلا لئاسملا بيرقت ةيغب ؛حورشلا يف
 كثلوأ لواح دقو .حرشلاو حيضوتلاو قيقحتلا يف لثمثت يتلا تافاضإلا ضعب

 ءاهروطت رهاظم نم (رهظم هنيربتعم“زمرلاو . ةيانكلا نيب قيفوتلا يف داهتجالا نوسرادلا
 ىوتسم ىلع - اًعاستسم رمالا لعجت نأ اهنأش نم ةحيحص سسأ ىلإ رقتفت ةلواحم يهو

 ركذو# :هلوقب داهتجالا كلذ ىلع نيسرادلا ضعب قلع دقو .ريدقت لقأ ىلع - روصتلا
 هطبرب اضيأ ةثادحلابو ملعلا اذهب نوقلعتي نم ضعب ىرغأ هئاتلا ميسقتلا اذه يف زمرلا

 لهجو ةجاذس كلنو «ةيانكلا بولسأ يف اًمكلسم ةيزمرلل دجي نأ لواحو :يبدالا زمرلاب
 :رعاشلا لوق يف نيراهنلا نيب عماجلا وه امهنيب عماجلا نال ؛؟نييزمرلا ةعيبطب

 .اهدعب امو 95 ص «يئانكلا بولسالا (1)
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 . (6)1(راهن ىمسيو «ىرابحلا خرف لكأ ينعي :«راهنلا فصنب راهنلا تلكأ»

 ىلع ةئراط بابسأ اهيذغت ثناك رامضملا اذه يف قيفوتلا ةلواحم نأ :يبأر يفو

 .يبرسغلا يزمرلا بدالاب رثأتلا يهو «يبرعلا بدألا ىلع لب ال ,ةيبرعلا ةغالبلا
 . هتاغايص ىلعو هلاوئم ىلع ةينايبلا لئاسملا ةغايص ةلواحمو

 هلعجو يبدالا صنلا رايتخاب أدبي يئادح جهنم عادتبا اهباحصأ لواح تافلؤم كانهو

 ولخت ال ةلواحم يهو  ةيانكلا يأ  ةينايبلا ةلأسملا هب قحلت نأ ىلع ةساردلا يف اساسأ
 رثذ يف يشاوحلا رامثتساو ءصوصتنلا لدب لمجلاب ءافتكالاك ؛بئاوشلا ضعب نم

 ةمئالبلاب ةدوعلا نوديري اهباحصأ نأ ةياهنلا يف ىفخي الو «تافالتخالاو تاميسقتلا

 . يبدالا صنلا هب ينعنو «هيف ترولبت يذلا ءاضفلا ىلإ

 اهلوح فلآ ام لكب ماملإلا مدع لثم نم تارثعلا ضعب نم ةيانكلل خيرأتلا لخي ملو

 دوهج ءوض يف ةيانكلا ثحب لوانتت يتلا ةفيصحخلا ةرظنلا ىلإ راقتفالاو «تافلؤم نم

 .اهيف ةرصاعملا ةيثادحلا تاساردلا ريثأت ىدمو ىمادقلا

 يخيراتلا بناجلا نيب عمجلا لواحت مل دوهجلا كلت نأ هلك اذه دعب تفاللا نمو

 نم اساسا هتلعجو ةيئانكلا ةغالبلا رارسمأب هتمسأ ام ركذب تفتكا ثيحب ؛ةيانكلل ينفلاو

 لواحنس ام وهو .ءيصقتلاو لمأتلاو ثحبلاب اريدج امهم اًبناج سيلو «ثحبملا سسأ
 .ثحبلا اذه نم ةيلاتلا لوصفلا يف هلوانتن نأ
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 يناثلا بابلا
 ةينفلا ةهجولا نم ةيانكلا

 لوألا لصفلا

 ةينف ةروص اهرابتعاب ةيانكلا

 نيب ةيريبعتلا هتميف زلربإ ىلإ يئانكلا بولسألا يف نيسرادلاو ءاملعلا دوهج تضفأ
 يف اولاقف ؛ةيغالبلا هتلزنم نع اوفشك ىتح كلذ نم نروهتني اوداكي ملو «نايبلا روص
 كش الو .؛تاسحملا ةروص يف يناعملا كل عضت اهنأ تايانكلا ةغالب بابسأ نمو» :كلذ

 كلعجو كرهب سأيلل وأ لمالل ًةروص كل مسر اذإ روصملا نإف ؛نونفلا ةصاخ هذه نأ

 نع ةيانكلا يف «دامرلا ريثك» :لثمف ءاسوملم احضاو هنع ريبعتلا نع زجعت تنك ام ىرت
 :يرتحبلا لوفو «جازملا نع ةيانكلا يف «رشلا لوسر»و ؛مركلا

 لوحتي مل مث ١ ةدحلط لآ يف هلحر ىقلأ دجملا تيأر ام وأ
 ةروص يف يناصلا كل دري كئلوأ لك «ةحلط لآ ىلإ فرشلا ةبسن نع ةيانكلا يف

 ةينف ةروص ةيانكلا رابتعا ذئدنع يهيدبلا نم ناكو .«!!ةاهيلإ كفن حاترتو ءاهدهاشت
 ةيبدأ ةغايصبو رئؤم لكشب نيقلتملا ىلإ ةيبدالا براجتلا لقن نم روصلا هيدؤت ام يدؤت

 ب لا لل

 اهغيلبت دارملا ةركفلا لقن

 يوغل ليكشت لعفب هيلإ يحوي ام وأ نهذلا يف عبطني ام) ينعت مت ©)ةروصلا تناك اذإو ١
 وج يف ءايشالا نيب ةيفخلا تاقالعلا طاققتلا ىلع رداقلا جدبلا رعاشلا لايخ هعبنم ينف
 يف ةماهلا لئاسولا ىدحإ - ثيدحلا دقنلا ىري امك- تدغ اهنإف .«3):ةفطاعلاب نوحشم

 يليامك ةروصلا يي ا ا ل فرعي (2) 281.  ص «ةغالبلا رهاوج (])
 207 امهيأونع مج 0عدعتسصعتال لع قلعابح اعيمتعت لمحع 1غ كتوعواتتو ممن عووم

 انتانمو, 000ع مهن ءقاومعمعتتا لع اذ لحن !"انهجع هاحجأن كاع مدع ! كمان 5ءسنتوم (مدع !تكتديجاوأ لع كساب
 همدتسع ءاع) كاع وع تمونعماع 0'ةععوجلع ( هج : ةهعصنم ةتلعداع) هنن ةعضق اهتوع, اعنصع عاضمما بدع لع-

 ةلوؤدمتا امنناع ىجنمع لع ةهتسع, ؟ماعع (0' ةعمصمللع ةكصممانجدع) 0عدعاتعب عا طل كعع مناع ؟ءامتمم
 صمت موزونع ددماتحاع هنن همم, ةهاطاتع كانع لعس ةعنصعو كت موقعا مهن له هتناموجاحموع, اه هتكامعر نع,

 عءاع
 1, 0ةللتومد , 1. مءاع كلهن مدمةنعع لع لل لمعان بدع نعم اهدودعع, !1معطعاتع, ةروممع, 1976 , 2 2

 نيحلطصملا ةقالع نع ةمجتانلا ةيلامجلا ةفيظولاب - اهعون ناك امهم - ةروصلا طابترل رم ام لك نم حضتي و

 هنوكل ؛لاثملا ليس ىلع هيبشتلا سكع ديعبلا ىنعلا ىلإ لوصولل كلذو ؛امهدحأ رواجت متي ثيحب امهضعبب

 . ةقيقح
 نأد : تايزلا نسح- دمحأ ىريو .278 ص ءدفتلاو ةغالبلا يف ديدج جهنم وحن «يتايبلا ديمح ءانس (3)

 ءحبص يلع يلع نع ًالقن «ةغالبلا نع ماد ؛ةحم ةروص يف يسحلا وأ يلقعلا ىنعملا زاريإ ةروصلاب دارملا

 .110 ص ءدقنو خيرات ةيبدألا ةروملا



 يف اهنع لضفألا ليدبلا دجوي الو هنم يرعشلا ةصاخو ؛,هعادبإ ةعيبطو عدبملا ميوقت
 هريياعم ىدحإ يهو ١ عقاولا نم رعاشلا فنومر ةديصقلا اهب فشكتي» دقانلا نإ . كلذ

 ةعملا قتقحي سن يف اهليكشت ىلع رعاشلا ةردفو ؛ةبرجتلا ةلاصأ ىلع مكحلا يف ةماهلا
 . ؟!)«ءاقلتي نمل ةربخلاو

 فالتخا ىلع روصلاب ىفتحا ميدقلا اندقن نأ ىلإ ةراشإلا نايبلا نع اينغ سيلو
 رآ ةيرعشلا وأ ةيبدالا ةروصلا حلطصم تحن اهعضو ىلإ اًفابس نكي مل نإو ءاهعاونأ

 عاو ريدقت ىلع لدي اًجالع روصلا كلت جلاع ثيحب - ,ةيمستلا فالتمخا ىلع- ةينفلا

 ىلإ يسحلا ليوحت وأ ءيسح ىلإ يونعملا ليوحت يف لاعفلا اهروديو ةيغالبلا اهتميقب
 ليل-تكاب مامتهالا لك» ميدقلا اندقن متها كلذبو .ىيقلتملا سفن يف كلذ لك رثأو يونعم

 روصلا ةسارد ىلع زكرو «ةيزاجملا اهطامنأو اهعاونأ زيسيمتو «ةينآرقلا ةروصلل يغالبلا
 ةراثإلا ىلإ هبتناو ءزتعملا نباو يرتحبلاو مامت يبأ لاثمأ رابكلا ءارعشلا دنع ةيرعشلا

 تفتلاو «ةذللا نم زيمتم عونب ةراثإلا هذه نرفو .يقلتملا يف ةروصلا اهثدحت يتلا ةتفاللا

 يتلا ةيعونلا هصئاصخ ىدحإ اهرابتعاب ءرعشلاو ةروصلا نيب ةقيثولا ةلصلا ىلإ ام اًعون
 ,(2)«هريغ نع هزيم

 اهأشنم يف ثحبلاب رضاحلا رصعلا يف امومع ةينفلا ةروصلاب يعولا رولبت دقل

 لعافت قيرط نعف» ؛هب طيحملا 0 دبملا نيب لصاحملا لعافتلل ةلصحم اهرابتعاب

 ثحبلا ققديو اهيف رظنلا بلقيو روصلا ءرملا ىري ءهب طيحملا ملاعلا عم يناسنإلا مسجلا
 تاطاطخ غوصي ةيعادبإلاو ةيلايخلا هاوق قيرط نعو . . .اهرصانع عقاوم فرعيو اهيف
 ربدتو هركف ىلإ أجل ةيانكلا دارأ اذإ وهف .(3)«. . .تايانتكو تاراعتسا فلؤيو تاموقمو
 اًمكالمو .فقوملا كلذل اًيسانم ناك ام نايبلا بيلاسأ نم راتخيل ؛هيعدتسي يذلا فقوملا

 ىنك امب «ةرشعلا ءوص عون نم نكتلو .ةقالع نع ينكي دقف «هروصي نأ ديري يذلا هانعمل

 همربت ىلع ةلالد .(4)«بجاح بجاح نم برق ينآر اذإ ناك؛ :لاق ؛ام موي يبارعأ هب
 اهبحاص لعف نع ىنك ءربكلا لثم ةمومذم ةفص ريوصت دارأ اذإ وهو .هنم هضاعتماو
 عانتمالاب هلباقف ءصخش يف مركلاو ءاطعلا سملت اذإ وهو ,230:هيتدش خفن» :هلوقب

 .7 نع ؛ةمدقملا .يغالبلاو يدقنلا ثارتلا يف ةينفلا ةروصلا هروفصع دمحأ رباج (1)
 .8 ص «ةمدقملا «قباسلا مجرملا (2)

 .78 ص ءدايبلا لوهجم (3)
 .279 ص «ةغالبلا رهاوج (4)

 .279 ص :قباسلا عجرملا (5)
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 نأ كش الو .(!)ردقلا يقن وأ ؛خبطملا فيظن وأ ءدصتقم وه :هلوقب هلخب نع ىنك

 ءانثأ ءرملا اهفداصي يتلا فقاوملا ديدعل جاتن الإ يه ام اهركذ ىلع انيتآ ينلا ةيانكلا روص

 .هيف شيعي يذلا هطيحم عم هتاقالع

 ؛رشابم ريغ قيرطب ىنعم نع (ريبعت اهنوكل ءراجملا ناولآ نم نول ةيئانكلا ةروصلاو
 كراشتو ءرشابم ريغ ءادأ ىنعملا يدؤي ريبعتلا نم اطمن اهنوكل ؛زاجملا نم ةيانكلا دعت» ذإ

 هنكلو منتمي ال امبر رهاظ نيينعملا دحأ نأ يف زيمتتو :نيينعم نيب ةقالع دوجو يف راجملا
 ىلع ةلالدو اًقمع رثكأ هءارو ىفختبو هب يحوي رصخآ ىنعم ىلإ نهذلا فرصي

 : - لخبلا نع ةيانك - ساون يبأ لوق يف كلذ ليصفت تدرأ اذإف .6)22 . . .دارملا

 (3):ردبلاك ءاضيب نييشاقرلا ردقو ىلصلا نم ادوس سانلا رودق تيأر»

 لامع]و ةيور دعب هيلع لدتست رخآ ىنعم الإ رودقلا ضايبب دري مل لئاقلا نأ كل رهظ

 ىلع تّلظ رانلا ىلع بصنت ملو ؛ماعطلا اياقب اهب نكت مل اذإ رودقلا نأ وه ءركف
 خبطلا ءانع مهسفنأ نوفلكي ال اهباحصأ نإف يلاتلابو ءوهطلا لبق هيلع تناك يذلا اهلاح

 نع رعاشلا لدع دقو ؛ءالخب موق مهنأ ىلإ كلذب لصوتتف :ىرقلا وأ بدآملل ةوعدلا وأ
 وهو «هيلع لد ركذ اذإ ءيشب :ةيونعم ةفص يهو «لخبلا ريوصت ىلإ كلذب حيرصتلا

 ضيب مهنأ وهو «يقيقحلا هانعم ةدارإ هيف روجي رودقلا ضيب مه :انلوقف ؛رودقلا ضايب
 .دوصقملا يراجملا ىنعملا وهو ؛مهلخب نع ةيانك وه وأ ؛ةقيقح رودقلا

 مهأ هنأ مهنم اداقتعا «ةينف روص نم هنم عرفتي امو راجملا ىلإ ةداع نوعزني ءابدالا نإ

 اهولقني نأ نوديري يتلا مهراكفأو مهسيساحأو «ةيروعشلا مهتبرجت لقن نم مهنكمت ةليسو

 ناسنإلا لاح ريوصت يف - لاثملا ليبس ىلع - ةيانكلا نم ردقأ سيلو ؛سانلا روهمجل
 مهتايانك يف برعلا بيلاسأ هتروص دقو «ناردالا عيمج نم رهاطلا ,بويعلا نم ىلاخلا

 اذإ «نادرالاو ليذلاو بيجلا رهاطو بايثلا رهاط نالق :لاقي» :تلاقف ؛ريوصت نسحأ

 ,(4)(. . .قالخالا سنادمو بياعملا نم ءاقنلاب هوفصو

 .85 ص «ةيانكلا نف يف ةياهنلا (1)

 .298 ص ء.دقنلاو ةغالبلا يف ديدج جهنم وحن (2)

 تيلصو ءاهموقو اهنيل :رانلاب ىصعلا ىلص :لوقت :رانلا نم ىلصلا .85 ص «ةيانكلا نف يف ةياهنلا (3)
 .85 ص :قبالا عجرملا ؟ةيلصم ةاش ىتأ هنإ) :ثيدحلا يف ءاج ؛هتيرش :محللا

 .176 26 فاشكلا (4)
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 تلبوق اذإ ةيقلخلا يناعملا نع ريبعتلا يف روصلا هذهل ةيقيقحلا ةميقلا رهظت دقو

 كلذ نوكي دقو .نيملكتملا ضرغ سفن يدؤن ال اهنأ رهظي يتلا ءاهنع ةرشابملا ريباعتلاب

 نم هريغ لدب هب لصتي امو راجملا ىلع اودمتعي يك ءارعشلاب عفدي يذلا ببسلا وه
 اهب اودؤي نأ نم مهنكمت ال ةيقيقحلا ةغللا رومر نأ اوسحأ دق مهنإ ثيح :؛«بيلاسألا

 ئراقلا نغفي نأ اًئيمق ناك ريوصتلا هيف ديجأ اذإ رعشلا نإف كلذلو ؛اًيقيقح ءادا مهيناعم

 ةروصلا هجاوي ثيحب ؛ يعاولا هكاردإ نع هفرصت اهنأ يأ ؛هفن تاذ نع هيهلت ةنتف

 قوفت نأ امأف .217«عقاولا رمالا نم (رثأ ىوقأ وه ام لب ءاعقاو (رمأ هجاوي امئأكو ةيلايخلا

 ؛ة رقدلا اهتايتزج ليكشتو يناعملا زاربإ يف ةقيقحلاب ريبعتلا - تايانكلاك- ةيراجملا روصلا
 ضب مويو » :ىلاعت هلوق ءمدنلاو ةرسحلا نع ةيانك ميركلا نآرقلا يف ءاج ام هتلثمأ نمف

 ضع» :يرشخمزلا لاق؟[ناقرفلا] « 472 البس لوسْرلا عم تذْخْلا يتبل اي لوفي هيدي لع ملاظلا
 تايانك ءاهعرقو مرالاو نانسألا قرحو نانبلا لكأو ديلا يف طوقسلاو لمانالاو نيديلا

 عفتريف فودرملا ىلع اهب لديو «ةفدارلا ركذيف اهفداور نم اهنأل ؛؟ةرسحلاو ظيغلا نع
 ال ام ناسحتسالاو ةعورلا نم هسفن يف هدنع عماسلا دجيو ةحاصفلا ةقبط يف هب مالكلا

 ينلا مدنلاو رسحتلا ةلاح ةميركلا ةيآلا تروص دقلف ؛220:هنع ىنكملا ظفللا دنع هدجي

 هرمأ يتلا يهاونلاو رماوألل عايصنالاو ةبوتلا ةصرف هسفن ىلع توفي يذلا ملاظلا باتنت

 يف رمأالا لوهي نأ ىلاعت هللا ءاشو ؛همدن كاذإ هعفني ال ثيح «ميركلا لوسرسلا اهب

 يف ةقثلا دقافلاو فئاخلا لاحب كتلوأ ةلاح روصف .مهنم ةاصعلا ةصاخو «سانلا سوفن
 ام ىلع ًةرسح هنانسأ ضرقي يللاو «هنم روعش امثود هيدي ضعي يذلا لهاذلاو «.سفنلا

 .ريوصتلا نم اهقح اهيفوي نأ ةقيقحلاب ريبعتلا ميطتسي ال ةيسفن تالاح يهو هتاف

 الو ةلمجلا وأ درفملا ظفللا يف عقت ةيئزج ةيئانكلا ةروصلا نأب ريكذتلا ديفملا نمو

 ناندع لاق ؟؛ءافنللاو رتسلا ىلع نيلاحلا يف تلد تعقو اذإ يهو ءامهريغ ىلإ امهادعتت
 ؛ةلمج وأ ةملك يف روصحمو ينزج ةيانكلاب ريبعتلا نأ ىلإ ةراشإلا ردهت و» : مساق

 يتلا ةرظنلا كلت ءءامدقلا مظعم اهات يتلا ةديصقلا ىلإ ةيئزحلا ةرظنلاو ىشامتي كلذو

 .(3)ةيروعشلا ةبرجتلا رودل اهلهاجتل اهئازجأ نيب طبرت ملف رصانع ىلإ اهتتتف

 .146 24 فاشكلا (2)

 . 148 ص «ةيرعشلا ةروصلا مسر تاردأو ةيروعشلا ةبرجتلا يرعشلا ريوصتلا (3)
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 :(!)ءردص يف ةلعب تام نم ءاثر يف رعاشلا لوف بكرملا يف ةيانكلا ةلثمآ نمف

 بيبد رش شقرلا لالصلاك اهل ةلع ملحلا نطوم يف هل تبدو

 يف رهظت ةيريوصتلا اهتميق نإف ؛«ملحلا نظوم» يف تعقو دف ةيانكلا تناك اذإف
 يتلا ةفآلا لوه نم دعترت هصئارف لعج ءادلا نإف ؛يقلتملا سفن يف هكرتت يذلا ءاحيإلا

 .بناج لك نم ةمالسلا هب طيح اًنمآ اًناكم تايحلا حاتمت املثم ءعضوملا كلذ تحاتجا

 ةيانكلا لثم نم ةدرفملا يف اًفيأ رهظي امئإو ؛ةبكرملا ةيانكلا ىلع ءاحيإلا رصتقي الو

 «ةبتعلاو .ءشارفلاو «؛ثرحلاو ؛.ةحرسلاو ,ءصولقلاو ءةاشلاو «ةجعنلاب :ةأرملا نع

 يهو .(2ةليلحلاو «ةراجلاو ؛ةلظلاو ءديقلاو ءلغلاو :لعنلاو ؛:ةرصوقلاو ؛ةروراقلاو
 ؛ةيوارحصلا ةيدابلا ةصاخو «ةيبرعلا ةئيبلا اهردصم ةيئاحب] تالالد اهلك لمحت ظافلأ

 ركذب حيرصتلا ديري ال صخشل ةزمار ةروص ةئيبلا كلت نم مهلتسي نأ يبرعلا رثآ ثيحب
 . ةأرملا يهو ء.همسأ

 رفعج نب ةمادق لثم (دقان دن نأ ةيئانكلا ةروصلا ةفيظوب يعولا لئالد نم نوكي دقو

 ««ىنعملا عم ظفللا فالتثا» نم اهنأ ىلع صنيف ءاهل ةيريبعتلا ةميقلا دكؤي نأ لواحي

 ام تحن فادرإلاب هيمسي ام وأ ةيانكلا لعج نيح (رظن قدصأ ناك رفعج نب ةمادق لعلو»

 جيسنلاب طبترتل ةيئزجلا اهتلالد ةيانكلا قرافت انهو :«ىنعملا عم ظفللا فالتتا تعن» هامسأ

 هميقي يذلا ةديصقلا ءانب يف ةنبل لئدنع ةيئانكلا ةروصلا نأ ىنعمب .6)23. . .هعيمج ماعلا

 كلت يف ةيئانكلا ةروصلا هب مهست ام رادقمبو ؛ةيرعشلا هتبرجت ةغايص لضفب رعاشلا

 صنو «ةفيظولا كلت رصامعملا دقنلا دكأ دقو «ةيقيقحلا ةيريبعتلا اهتميف ددحتت ةبرجتلا

 يه نيرصاعملا داقنلا دنع ةدرفملا ةروصلا» ةيلكلا ةبرجتلا عم ءازجالا ماظتنا ةرورض ىلع

 وأ (روصم (رشابم افصو لوانتي نأ ىلع تيبلا ضعب وأ دحاولا تيبلا رواجت ال يتلا

 وأ ةبكرملا ةروصلا راطإ يف رودتو قسانتت ةيئزج روص يهو :ةيانك وأ ًةراعتسا وأ اهيبشت

 تددعت ةلصتم ةركف لوح رودت اهنم تايبأ ةعومجم وأ اهلك ةديصقلا يهو «ةيلكلا

 درطم ومنو دعاصتو لسلست يف اهلوانتت يتلا ةيزجلا روصلا ثعونتو اهنع ريبعتلا بلاوق

 نم ةاهن ال دوسأ ريغص تايحلا نم برض :رسكلاب لص عمج لالصلا ٠27/8 ص «ةغالبلا رهاوج (1)

 .ءانيإ تايحلا دشأ نم ءاشفرلا ةيملاو «ضفايب يف ءادوس طقن اهيف يتلا يهو ءاشقر عمج سشفرلاو ءهتغدل

 .278 ص ؛ةغالبلا رماوج
 .7 ص «ضيرعتلاو ةياتكلا (2)

 .439 ىع ءروطتلاو ةينقتلا نيب ةغالبلا ةفسلف (3)



 .(!7«ةركفلا ءاحنأ ءافيتسا دعب يهتنت ىتح

 اذه يف ىمادقلا دقنلاو ةغالبلا ءاملع دوهج نم للقت ةثيدحلا تاساردلا تلظ دقلو
 0 جيسنلا جرامخ - ةيئزجلا روصلا نم يهو - ةيانكلا ىلإ اورظن مهنوكل ؛نأشلا

 اوهوتف مث نمو «ةبرجتلا كلت نع ىأنمب هتغايص تمت ءىش اهنأكو «ةيرعشلا ةبرجتلل

 وهو «سيقلا ئرما تيب يف مهفار دقف ءايئزج رخآلا وه امبوقت كلذ نم اًقالطنا صنلا

 :- ةأرما فصي

 (2):لضفت نع قطتنت مل ىحضلا موؤن اهشارف قوف كسملا تيتف يحضيو»
 دعب نوداكي الو .ةمودخم ةديس اهنئوكو ءاهفرت نع ةيانك ««ىحضلا موؤن» :هلوقف

 ةروص ةأرملا هله روص رعاشلا نأو ةصاخ :هنمض تدرو يذلا قايلا ىلإ نوتفتلي اذه

 :وهو «هلبق يذلا تيبلا يف ىرخأ
 (3) لتبتم بهار ىسمن ةرانم اهنأك ءاشعلاب مالظلا ئضت

 جارسلاك يهف «هلاهتباو هدبعت ءانثأ بهارلا ءاسمإ ئضت يتلا ةرانملاب اههبش ثيحب

 كلت يف لامجلا نم هيلع يه ام ىلع ةأرملا كلت تناك اذإف .؟2!اهضايبو اهنسحل ئضملا
 ثيحب .كسملاب اهمون يف ةطاحملا تامعنملا تامودخملا ءاسنلا رئارح نم اهنإف «ةيشعلا

 امو .ةمدخلا يف اهنع بوني نم اهيدل نأل ؛ىحضلا تقو ىلإ اهمون يف قرغتست اهنإ
 دمت داكت ال يذلا نيتروصلا نيب ضقانتلا ءافتنا نيتيبلا يف ةأرملا ةروص حيسن رفاضت دكؤي

 ارثأ هل

 اهلعجي ال كلذ نإف ,«57صضومغلاب مستت ةيئانكلا ةروصلا نأ تفاللا نم ناك اذإو

 ةجرد ىلإ لصي ال يذلا ضومغلا كلذ» هنإ ؛ماهفالا ىلع قلغتسي زغل ىلإ ليحستست

 .67 ص «:ةيئقن ةيغالب ةمارد نيرصامملاو ءامدقلا نيب ةروصلا ؛يداش زيزعلا دبع ميهاربإ دمحم (1)

 .156 ص «ىفطصم لامك قيمحتب رعشلا دقن (2)

 «بهارلا ةعموص ديري نأ لمتحيو «ةجرسملا :انه اه ةراثلا» : يلي ام 17 ص «سيقلا ئرما ناويدب ءاج (3)

 .بهارلا ءاسمإ تفو يف ءىضت يتلا ةراملا يأ «بهار ىمم» :هلوقو «قراطلل اهالعأ يف رانلا دقوي هنال

 .«اهضايبو اهنسمل ئسفملا جارسلاك ةأرملا هذه نأ يأ ؛سانلا نع مطقنملا ةدابعلا يف دهتجملا : لتبتملاو

 .17 ص «قبالا ردصملا (4)

 اليخاد نكي مل ضضمغ افإ بابلا اذهر» :لاق ؟رعشلا يف ابيع دعي ذئدنع ضومغلا نأ رفعج نب ةمادق ربتعا (5)

 دقن «ءانعمب ملعلا رلعتو ظفللا يف قالغنالا رعشلا بويع نم ناك ذإ ؛رسعشلا ديج ىلإ بسني ام ةلمج يف

 .158 ص .؛ىفطصم لامك قيقحت رعشلا
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 يف ام عم رعاشلا هديري ام مهف ىلإ هب يضفي فوس ىقلتملا نم ًاليلق (دهج نإ .زيغلتلا

 اًبرق توافتي هتاذ دح يف ضومغلا نأ نيبلا نمو .(17:هتذلو فاشتكالا ةعتم نم كلذ

 :ةبيتق نبا هدشنأ دقو «يسعقفلا طيقل نب عفان لوق برقلا ةلثمأ نمف ؛؟دعبو

 برغل ندمع ةرمحأ رثإ يف رفنتسم هنإ كرامح طبرا»
 مهيلإ نحمطت ال كمرف ىذأ نع كسفن فك :هانعمو ؛كرامح رجزا :ىوري

 دقف .22)«(رمح عبتي هلهأ طبرم نع رامحلا ريعي امك مهمتش يف ترع دق كنإف «ىذالاب

 ةايحلا اهردصم «ةفيطل ةيئانك ةروص يهو ءرامحلا رجزب ىذالا نع سفنلا فك نع ىنك
 . ىذالا فكو يهنلا نع باطخلا بيلاسأ نم برعلا هيلع داتعا امو ةيبرعلا ةيودبلا

 لئس» :دقف ؟ةنيهلا تاعانصلا نع اهب ىنكي يتلا كلت ةضماغلا ةيانكلا نم نوكي دقو

 وه اذإف جوزف ءةنعطلا ذفان «ةسلجلا نيل هنإ :لاقف ةأرما بطخ لجر نع يبعشلا

 وهف ؛30(2:باجزلاب متخأو ءديدحلاب بتكأ انأ :لاقف هتعانص نع ماجح لئسو . . .طايخ

 مأ ةيقلخخ نوكتأ :ةيباطخلا هتاياغ نع رظنلا ضغب تثوصقم - ودبي ام ىلع- ضومغ

 نم عون ىلع لد - ضارتفالا ليبس ىلع- يرعشلا باطخلا يف عقو نإ وهو ؛كلذ ريغ
 نحن اميف ءافخإلا» وأ ضومغلاف ؛لاذتبالاو طاطحنالا نم همصعت نأ اهنأش نم ةينفلا

 نأ يغبني ال ام ىشاحتي نأ عاطتسا بيدالا نأل ؛ةينفلا كلت رهاظم نم رهظم وه امئإ هيف

 كل عمجتت الأ هنف يف ةداجإلا عضاوم نمو . . .مهظافلأ نونزي نيذلا نم هلثم نم نوكي

 رهاقلا دبع قدص دفو ءرظنلا ةباقثو ؛ةركفلاب اهبلط ىلإ كجوحي نأ دعب الإ هيناعم
 قايتشالا وأ هل بلطم دعب لين اذإ ءيشلا نأ عبطلا يف زوكرملا نمو :هانعم ام لوقي ثيح

 ال اننإف اذكهو .(4)«. . .فطلاآو لجأ سفنلا نم هعقون ناك ءهيلإ نينحلا ةاناعمو هيلإ

 اهيف لهست يه اذإ ةيئاحيإلا وأ ةينفلا داعبالا كلت نم ةيئانكلا ةروصلا ولخ روصتن

 . 159 ص «ةيبرعلا ةغالبلا يف ةيغالبإلا «نادمح وبأ ريمس (1)

 :ةمنع نب هللا دبع لوق هلئمو «793 :2 ريبكلا يناعملا (2)

 بوركم ريعلا ديقو دري اذإ اننضورب عتري ال كراممح رجرا
 «قيفملا بوركملاو ؛كيلع اقيضم كرمأ كيلإ عجري لعفت الإو انل ضرعتست ال انع كرش در :لوقي ؛لثم اذه
 .794 .793 :2 ريبكلا يناعملا
 . 129 ص «ءضيرعتلاو ةيانكلا (3)

 .237 ص « ينايبلا ريوصتلا . فرش يفنح ىف



 نود وهو ؛ةلالدلا فعضي رشابمللا فصولا» نإف ءرشابم بولسأ ىلإ تلوحتو اهباحصأ
 .(1)«. . .ءاحيإلا رهظم ناك ايا ةيئاحيإلا روصلا

 يتلا ةرتفلا نيبو اننيب دهعلا دعب لعفب ةيلالدلا اهتميق تايانكلا روص نم ريقك تدقف
 ريثك هيلإ هبنت رمأ وهو ءاهلجأ نم لاقت يتلا ةياغلا يبلت ال تحبصأ ثيحب ؛اهيف تليق
 هلامج مغرب رضاحلا انتفو يف اًحلاص دعي مل تايانكلا نم اريثك» نإ نيسرادلا نم

 :رعاشلا لوقك ؛هيف ئشنأ يذلا نمزلل هتيحالصو
 ليصفلا لوّرهم بلكلا نابج ينإف بيع نم يف كيامو

 :هبلك فصي رخآلا لوقو
 (27«مجعأ وهو هبح نم هملكي البقم فيضملا رصبأ اذإ داكي

 روصلا كلت تدقف نأ يف رثأ سانلا ةايح يف ثدح يذلا لوحتلل نوكي دقو
 اذإ اذه .ةفارطلاو ةدجلاب زاتمت اروص يضتقت يناعملا نع تايانكلا تحبصأف ءاهتيبذاج

 ريبعتلا قاشبنا اهمهأ ؛رومأ ةلمجب طبترت ريثأتلا ىلع هتردقو هتيويح نأ» كلذ ىلإ انفضأ

 يأ انيف ريثت ال ةلذتبلا وأ ةيلابلا تاراجملاف ؛راكتبالاو ةدججلاب هزيمتو ثاذلا قامعأ نم
 ىدعت ال تايائكلا كلت لاثمأ ةميق نوكت دقو .6)23...درجملا ىنعملا زواجتي روعش

 لقأ ىلع هباحصأ نع ربعم قدصأ لازي الو ناك هرابتعاب يبدألا باطخلل يخيراتلا بناجلا

 .ريدقت

 لايخلا نارلأ نم# اول اهرايتعاب ةيئانكلا ةروصلل ةنوكملا رصانعلا نوسرادلا لمهي مل

 يف اولوع نأ ناكو .(4)«ريئأتلاو حاضيإلا يف اهتناكم اهل اوفرعو برعلا داقن اهب ينع
 ةيبرغلا ةيغالبلا تاساردلا هتزجنأ ام اضيأو ءىمادقلا ةغالبلاو دقنلا ءاملع دوهج ىلع كلذ

 ةيسفنلا يناعملا راربإ يف نيعتسي ريبعتلا اذه نأ كلذ نم اوكردأو «ثيدحلا رصعلا يف

 سيساحالاو راكفالا كلتل لئمت كانه ثدحيف . ءساوحلا اهيلع عقت يتلا ءايشالاب ةدرجملاو

 دعت يتلاو «بيدألل ةيبدالا ةبرجتلا لالخ نم كلذو «ةسوسحملا ءايشألاب ةيسفنلا رعاشملاو

 . يلكلا اهئانب يف ماهلا ءزجلا راكفآو فطاوع نم هلمحت امو ةيئانكلا ةروصلا

 .53 نص :ثيدحلا يبدالا دقنلا ؛لاله يمينغ دمحم (1)
 « مولعلا حاتفم يف امك ةمره نبال تيبلا .532 ص «برعلا دنع يبدالا دقنلا سسأ «يودب دمحأ دمحأ (2)

 الو ىشاشر هل سيل :مجعأ جومو .سرخأ :مجعأو .151 ص حابصملاو ,369 ص ءحاضبإلاو «406 ص

 .توص
 ..280 ص «دقتلاو ةغالبلا يف ديدج جهنم وحن (3)

 .329 ص ,«برعلا دنع يبدألا دقتلا سسأ 4ك
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 مسترت امثإو ءاهب رم يتلا براجتلا لكب ظفتحي ال رعاشلا نأ ىلع ديكاتلا نم دب الو

 ضععب هنع ربع ام وهو ءهركفو هنادجو يف روضحلا ىلع اًمئاد حلت يتلا كلت هتركاذ يف
 امئإو ءعمس امو ىأر ام لكب ظفتحي رعاشلا نأ هلك اذه ينعي سيلو» :هلوقب نيئحابلا

 حلت ةركاذلا نإ .تويلإ ريبعت دح ىلع ةيزمرلا ةميفلا تاذ براجتلاب ظفتحي هنأ لوقعملا

 لواحي يتلا ةلالدلاب ةضايف اهاري رعاشلا نال ؛رخآلا اهضعب نود براجتلا ضعب ىلع

 هلايخ ىلإ هجتا براجتلا كلت ضعبب ظفتحا اذإ وهو .(!!:يعولا ىلإ اهمدقي نأب اهضف
 وأ نومضم اهب مسجي ةروص نع هيف ثحبي -ةيئانكلا ةروصلل نوكم رصنع مهأ وهو -
 روصي وهو يرتحبلاف ؛تالاعفناو فطاوعو راكفأ نم هلمحت امو «ةبرجتلا كلت ىوتحم

 : لئاقلا هتيب يف هتسيرف عم هعارص

 دقحلاو بعرلاو بللا نوكي ثيحب اهلصن تللضأف ىرخأ اهتعبتاف
 يدؤي امبو ءهيلع لدي امب - هركذ ام لكل نمكم وهو - بلقلا ركذ نع ضاعتسا هارن

 ملالاب كلذ ءارإ سحن انلعجي امم «هيف رثالا ثادحإو .يقلتملا سفن يف رمألا ليوهت ىلإ

 .ىرخأ ةرات ةقفشلاو ةفارلابو «ةرات ةعيجفلاو

 ةروصلل ةنوكملا ظافلألا تالالد نيب عمجلا اذه يف رهظت هتوقو لايخلا ةيلعاف نإ

 اردصم هرابتعاب بلقلل ةزمار تالالد اهلكو ءدقحلاو بعرلاو بللا :يهو ؛ةيرعشلا

 يتلاو «ةضايفلا سيساحالا كلت لكب تبهذ بلقلا تباصأ اذإ ةنعطلا نأ كش الو ءاهل

 تاطاقسإ نم يهف اذل ؛ةيناويح زئارغ اهنأ نظن الو «ةيناسنإ سيساحأ اهنأ حجرملا نم
 . هيئأعم ىلع رعاشلا

 ةيانكلا ربتعت يتلا - ةروصلل اًنوكم هرابتعاب لايخلا ةميق نودكؤي نوسرادلا أتفي ملو

 لئاسو نيوكتل بصنخلا عبنملا وه لايخخلا نوكي اذه ىلعو» :مهلوقب - اهلئاسو ىدحإ
 اهفورح ماجسناو اهعاقيإو ىنعملا بسانت يتلا ظافلالا بيدالا هب راتخيف «ةيبدالا ةروصلا
 هناكم يف ظفل لك- اضيأ لايخلا عضيو ظافلألا هذه نيب يخاؤي مث .ةفطاعلا عم ةمئالتملا

 دقو . 20« . . .ةروصلا نم ماعلا ضرغلا عم قفتي اًمغن ثدحي اًعيزوت تارابعلا عروب مث
 فئاظولا نم لايفخلا هققح امم ضعب سيقلا ؤرما اهمسر ىتلا ةروصلا كلت يف نوكت

 :ةديصق نم هلوق وهو «ءركذلا ةفلاسلا

 .33 ص « ةييدآلا ةروصلا «فصان ىفطصم (!)

 .132 ص .دقنو خيرأت ةيبدالا ةررصلا «حبص يلع يلع (2)
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 يتاربع يضقنت ام اصحلا دعأ ادعاق يسأر قوف يئادر تللظ

 تاركتعم مهلا يذ ىلع نئبي 2 تاركذلاو مامهتلا ىلع ينعا
 :(!)تاركناهمايأ ةسياقم 2هلفمب نلصو وأ مامستلا ليلب
 وهو ؛مامهتلاو .«ثاربعلا :يهف نزحملا يريوصتلا فقوملا اذهل ةبسانملا تارابعلا امأف

 .ىصحخلا دادعتو ءالأو ىسأ هداؤف ضضيفيف نانإلا هركذتي ام وهو «تاركذلاو .مهلا نم

 يماردلا فقوملا اذه رربت ظافلألا كلت لكو «تقولا سفن يف يئثبعو يدارإ ال لعف وهو

 .نزحلاو رثأتلاب حفطت ةفطاعب بوشم وهو ءرعاشلا ةليخم يف مرطضي يذلا نوحسملا
 .'وتحا :يهف هسفن ةسيبح لظت نأ ىبأتو .يماردلا فقوملا ممت ينلا تاوصالا امأو

 ج ادلا هنينأ سكعت اهنأكو ؛««تاركنو .«تاركتعمو ؛يتاربع» يف دملا فرح ىلع ةيفاقلا

 .ملالاو رسحتلاب هروعش نع

 ةيوضعلا ةدحولا يف رهظتف «بساتملا اهناكم يف اهعضوو ظافلالا نيب ةاخاؤملا امأو

 :ةيضارتعالا ةلمجلا يف دجن املثم لمجلل مكحلا عيروتلا لضفب تققحن ىتلا ةروصلل

 ةروصلا يهو ءىصسحلا دعا تللظ» :ريبعتلا يف لصالاف .«ادذعاق يسأر قوف يئادر»

 يه تسيلو ؛هتبحأل هركذت ةظحل يعولا نع هبايغو رعاشلا بارطضال ةزمارلا ةيئانكلا
 ««مامتلا ليلب ىنعأ» :يه ىرخأ ةلمج كانهف .تايبالا يف ةديحولا ةيضارتعالا ةلمجلا
 ىف كلذ لك دافأ دقو .تيبلا . . .تاركذلاو مامهتلا ىلع ىنعأ» :لاف نأ دعب اذهو

 ةيفاقلا اضيأو «يلخادلا عاقيإلا مدخي نأ هنأش نم اًعيزوت تيبلا يف تارابعلا عيزوت

 ىلع جورخ يأ ىلع ةروكذملا تايبالا يف رثعن داكن الف «يقيسوملا مغنلا ردصم اهرابتعاب

 تكباشتو ترفاضت دق رصانعلا كلت عيمج نأ كش الو .ريدقت لقأ ىلع مظنلا دعاوق

 (رود لايخلا بعل دقو «ةبآكلا نم نولب تنولت يتلا ةنيزملا ةيرعشلا ةبرجتلا راربإ يف
 .تايبألل ماعلا وجلا عم اهقفاوتو اهعامتجا يف (ريبك

 26عم8م01- صيخشتلا هبعلي يذلا رودلا ةنابإ ريوصتلا يف لايخلا لضف نم نوكي دقو

 يف نييمدآلا للحب هبشأ ةلح يف اهيناعم لفرتو «ةايحلاب جومت ةروصلا لعج يف 7

 ءروصلا عاونأ نم ةيناسنإ هتروصو «لايخلا عاونأ ىفرأ وه صيخشتلاو» «يناعملا ديسجت
 «تاسوسحملل رومرلا دجويو ءدماجلا بلصلا يف ةايحلا ثعبيو ىنعملا دسجي وهف

 ؛يلقعلا ناهربلا ماقم هيف ةيويحلا موقتو ءروصلا ءارو نم لياخنت يتلا راكفالا مسجيو

 ةرفقم اهتدجوف رايدلا تيشغ ال يأ ؛يسأر قوف يئادر تللظ» :هلوق 79 278 ص «ناويدلا مجار (1)
 نيب هبلقيو ىصحلاب ثبعي ناك هنأ فصب ىصمحلا دعأ» :هلوقو ؛يعومد يضقنن ام آيكاب ًاركنتم تد مف ةريغتم

 .78 ص ؛ناويدلا «ريحتملا نوزحلل لعف نم وهو ءهيدي
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 صئاصغخ نم اهريغو ءروعشلا الإ هفرعي ال يذلا قطانلا ينادجولا ليلدلا وهو
  بدالا هيف جزتمي يذلا يبدالا يريوصتلا بناجلا وه :رخآ ىنعمبو ,(1. . صيخشتلا

 تافصلا راكفالا ىلع غبست امنيح «ةفلتخملا ةيناسنإلا بناوجلاب  ايركف اًطاشن هرابتعاب
 نم انقلطنا هسرئن نأ اندرأ اذإ وهو .يحلا نئاكلا ناسنإلا يف اهاندهع يتلا ةيناسنإلا

 ؛هتيويح يف ةيساسأ مئاعد ىلع دمتعي» صيخشتلاف ؛اهيلع موقي يتلا ةيساسالا همئاعد

 .(©)(رحسو ةعور ةيبدالا ةروصلا ديزي امم «ةكرحلاو لكشلاو نوللا :يهو

 : رعاشلا لوق يئانكلا صيخشتلا يف نوللا ةلثمأ نمو
 (3)ءايض لكب يرزي ءايضل هيف دجلا يذلا كبوث يف نإ

 ةقالعلل هريغ نود هب اصتخم هلعج نع ةيانك ؛حودمملا بوث يف هلك دجملا لعج دقف
 «ءايضلا نولب حودمملا نادزا فيك تيبلا زج نم ملع دفو ءهبحاص نيبو هنيب ةمئاقلا

 صيخشت هلك كلذ يفو «سانلا ىلع هرونب عشي كلذب راصف ؛قارشإلا ليبق نم وهو
 .اًقنورو اًنسح اهيلع يفضيو «ةغالب ةيئانكلا ةروصلا ديزي

 4« <20 ...مهراصبأ اعدَخ » :رمقلا ةروس يف ىلاعن هللا لوق هتلثمآ نمف :240لكشلا امأو
 ليلذلا ةلذ نال ؟لاطخنالاو ةلذلا نع ةيانك راصبالا عوشخو» :يرشخمزلا لاق ءارمقلا]

 لقعت يتلاك تراصو «راصبالا تصخش دقف .6)ءامهنويع يف نارهظت زيزعلا ةزعو

 اذإ انه «نارسخلاو ةلذلاب اهساسحإ ءارج اهعوشخ ذئدنع رهظيف ءيعتو كردتو عمستف
 ام سفنلا يف رقو اذإ ةصاخو «حناوجلا عيمج نم نوكت دق ةيشفخلا نأ كلذ ىلإ انفضا

 تدب يذلا لكشلا صيخشت لالخ نم ىنعملا ةميركلا ةيآلا تزجوأ دقو «اهيلإ اعفاد ناك

 .راصبألا هيلع

 .126 ص هدقنو خيرأت ةيبدآألا ةروصلا (2) . 126 ص ءدقنو خيرأت ةيبدالا ةروصلا (1)

 اهمظن ةديصق نم وهو :4158 .1 يقوفربلا حرشب هناوبد يف يبنتملل تيبلا . 279 ص «ةغالبلا رهاوج (3)
 :اهعلطمو ةكربلا ىلع ىلعألا عماجلا هارإب اهانب (راد ركذي نأ روفاك هيلإ بلط نأ دعب

 ءانعبلا نم ينلي نحملو ءافكالل تاحهتلا امإ
 .156 :1 يقوقربلا حرشب هناويد عجار

 لباقي وهو «بيكرتلا ىنعم نم برتقي مجعملا يف وأ ثايناسللا يف وهو ؟ةتئةئ32 حلطصم لباقي لكشلا (4)
 :يديلقعلا موهفملا يف ىنعملاو نومضملا

 "185 ١امهانتعاتوانع همهصتتتع لممك 16 ؟0عقطدتمتتع عممكول , اع مدمأا ؟مدصع هقأ م0أزل وكت نان

 |! ةعععوراتمو ءقيتقستما دمع, 12 ةعتتتم 106126 ©51 836]92061)2 06 6101176 1١© 000086'5ع ةننان-

 ءامعع. انومع تدع 2عمعجان0و اهلل انمصصعأام ام هنأ (0085ع 5000066 ©001عتافنر 2716“

 لعوم [>نطمنو, لذعتممصمنتع لع اندوناهتممع, اههمنععر اوممع, 1969, 2

 .55 :6 فاشكلا مجار (5)
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 :حيدملا يف ساون يبأ لوق اهتلثمأ نمن :ةكرحلا امأو

 (!)ريسي ثيح دوجلا ريسي نكلو هنود لح الو دوج هزاج امف
 ناكم يأ يف لحتربو لحري يذلاو «ةايحلاب معفملا يحلا نئاكلا ةئيه ىلع دوجلا روصف

 نع ىنغأ دف صيخشتلا نإف كلذبو «هتدارإ نهر حبصأ هنأكو ءحودمملا اذه هيف راس

 نكمي ريوصتلا نأ نوسرادلا ىريو .هل مزالم مرك نم حودمملا اذه هيلع امب حيرصتلا
 اه نودصقي - مهو ءاهلالخ نم ةروصلا ليكشت متي يتلا تايوتسملا ءوض يف هيلإ رظنلا

 ةساردب هلك كلذ يف نونعي مهلعلو ءاهناولا ىدحإ ةيانكلا ربتعت يتلا ةيراجملا روصلا -

 نوكت كلذ ىلعو# ءراكفأ اضيأ لب .ءتاملكو فورح اهنأ ينعت ال يتلا ةيرعشلا ةغللا

 يي وأ ءاهيف ةركفلا مسجتو «ىنعملا ىلإ زمرت يتلا تارابعلاو ظافلالا يه ةيبدألا ةروصلا

 تايوتسملا نم انقلطنا ةروصلا وأ ةغللا كلت ةسارد اندرأ ام اذإف .«2:يسحلا ظفللا لولدم

 ىوتم.م -3 .قايسلا ىوتسم -2 .ةلمجلا ىوتسم -» : يهو اهيلع رعاشلا كرحتي يتلا

 - ةروصلا رابتعا ىلع ينبني روظنملا اذه نأ مولعمو .(30:ريوصتلا ىوتسم -4 .ىقيسوملا
 ءرصانعلا مهأ اهيف ققحتي نأ بجوتسي امم ءصنلا تانوكم نم اًنوكم - ةيانكلا نكتلو
 رصانع كانهو ؛ةديصقلا عوضومل ةغايصلا ةمءاوم ةيرعشلا ةروصلا رصانع مهأ نم»و

 دعب مث «ظافلالا ريختو بسانتلاو نزاوتلاو ىقيسوملاو ةدحولاو لاينلا يه اهل ىرخأ

 . 4):لاعفنالاو ريثأتلا كلذ
 يتلاو ةروصلل ةنوكملا ةماهلا رصانعلا لمهن نأ - فاطملا ةياهن يف - اندرأ اذإ نحنو

 قايسلا وأ ةلمجلاو ءدرفملا ظفللا : يف لثمكت اهنإ انلق ؛ءارآلا نم ةلمج نم اهانصلختسا
 .5)ةيانكلا هلئاسو نم نوكي دق يذلا ريوصتلاو ,«يقيسوملا عاقيإلاو «ةرابعلا وأ

 .279 ص (ةغالبلا رهاوج (1)

 .4 ص «دقنو خيرات ةييدالا ةروصلا (2)

 ةسارد ضرفت ةيرعشلا ةروصلا نأ: نيسرادلا يفعب ىري .241 ص ءدقنلاو ةغالبلا يف ديدج جهنم وحن (3)
 رصانعلا هذهب ضهنت امثإ ةيرعشلا ةروصلاو ءريوصتلا -4 .عاقيإلا -3 .ةرابعلا -2.ةظفللا -1 :ةينآلا رصانعلا

 .281 ص ءةغالبلا يف لوصف :يلع وبأ يدمح ثاكرب دمحم «ةدح ىلع اهنم يأب ضهنت الو ةعمتجم
 .241 ص :ةغغالبلا يف لوصف (4)

 اهعاونأي ىقيسوملاو ؛هعاونأب لايخلاو ؛حيصقلا ظفللا:اهنمو ؛ةيبدالا ةروصلا عباتم يه رصانملا كلت نإ (5)

 ص ؛دقنر خيرأت ةيبدألا ةروصلا حبيص يلع يلع عجار . . .ةيثزجلا ةروصلاو ؛فيلأتلاو مظنلاو ؛ةفلتخملا
4 165 166. 
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 رهظي امك ؛ماعلا ىنعملل ةنوكملا رصانعلا ةيقب عم ءرفاضت يف رهظت قايلا ةيلعاف نإ

 :ريثك تيب يف كلذ

 حناوجلا نيب تفلخ ام تفلخو ةليح يل ال نيح ينع تيفاجت
 وه امم اصالخ كلمي ال ثيح «هتبيبح دودص نم هيقالي ام فصو دارأ امدنع هنإف

 ةراشإلاو ءاميإلا الضفم «تفلخ ام تفلخو» :هلوقب هفن يف ةبابصلا ملأ روص ءهيف
 :هلوقو ء«تيفاجت» ظفل لثم ظافلأ نم قايسلا يف درو ام عيمج ناكف ؛حيرصتلا ىلع

 اعيزوت اًعروم هلك كلذ ءيجمو ء؛ةيئاحيإ تالالد نم هلمحي امو ؛تفلخ ام تفلخ»

 كلذ ءاج دقو ءرعاشلل ةبيثكلا ةيسفنلا ةلاحلا نع افئاك هزجعو تيبلا ردص نيب اًقيقد

 .هيف ظفل رخآ ىلإ تيبلا يف ةملك لوأ نم ايمانتم ريوصتلا

 نم مهيعفف ...» :ىلاعت هلوق يف امك ةيريوصتلا هتميف ودبتف :يقيسوملا عاقيإلا امأو

 تاوصأ ديدرت يف لمشتملا يتوصلا سناجتلا اذه يف وهو ء[هط] 44222 مهيشغ ام ِمْيلا

 لوه ريوصت ىلع هب نيعتسا ثيحب ؛ةميركلا ةيآلا يف ميملاو ءاهلاو ءايلاو نيشلاو نيعلا

 . هئارج نم انصئارف شعترتل ىتح انسفنأ يف هعقوب سحن يذلا ءاحيإلاب ةبيصملا
 :(1)ءامت يبا لوق يف امك ءرعشلا يف عاقيإلا كلذ رهظيو

 مدهتت مكداوطأ ىرأ يلام ىرثلا سبي مكبارت تيأر يل ام
 .«مكداوطأ» يفو ءردصلا يف وهو ««مكبارت» يف ميلاو فاكلا يتوص ديدرت دجت ذإ

 ةروصقملا فلالاو ؛ءارلا تاوصأ يف ًالثم يتوصلا ديدرتلا كلذ دجت امك ءزجعلا يف وهو

 اذه «تيبلا زجع ىف اعلا وهو 2«ىرأ» ظفل يفو «تيبلا ردص يف وهو ؛«ىرثلا» يف
 .تيبلل يلخادلا عاقيإلا هيلإ تفضأ اذإ

 «نيبلا تاذ ركنت نع ةيانك «ىرثلا سبي» :هلوف يف ةيانكلا لالخ نم ريوصتلا اضيأو

 يريوصتلا ىوتسملا اذهو .(«226لوقعلا شيطو مولحلا ةفخ نع ةيانك ءداوطألا مدهتو

 رصنع يريوصتلا ءانبلا يف ىقيسوملا» نال ؟يقيسوملا بناجلا ىلإ هيلجت يف جاتحي ام اريثك

 اقاذم ةروصلل يطعيو ءءاحيإلاو ريوصتلا نأش نم يوقيو ءرخآ دعب ةروصلا ىلإ فيضي

 بهاذلا ميظملا لبجلا : مكداوطا .يدنلا بارتلاو «ىدنلاو  ءصرالا :ىرثلا . 153 ص «ةيغالب نونف (1)

 لك َناَكَف قتفناف ... »> :زيزعلا ليزنتلا يفو ١ خخسار وأ ميظع وأ عفترم لك نم هريغ هب هبشيو ءوسملا يف ادعص
 .199 3 ناويدلا يف تيبلاو .569 ؛2 طيسولا مجعملا عجار [ءارعشلا] 4 722 ميظملا دوطلاك قرف

 .163 ص «ةيغالب نونف (2)
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 ءافضإ يف ديزي كلذب هنأكو .2!):رصنعلا اذه نودب اهل رفوني ال اًريمتم اًنولو ءاصاح
 تناك اذإ ةصاخ «ةيئاحيإ اًداعبأو اعاقيإو ةكرح هحنميف « ريوصتلا ىلع ةايحلا نم نول

 .تاليعفتو ناروأ لخاد ةمظنتم ةيرعش ةروصلا

 ىلع نوحلطصي ام لالخ نم ةروصلا ةسارد نولضفي نيسرادلا ضضعب ناك اذإو

 نإف .(2ةحئارلاو ءمعطلاو ؛ةكرحلاو ؛نوللاو ؛عقوملاو .لكشلاو ءمجحلا :ب هتيمت

 نوديري مهف ءاهنوقلطي يتلا تاحلطصملا عون ىدعتي ال مهريغ نيبو مهنيب فالتخالا

 وأ صالا يهو «ةيلك ىرخأ (روص كانه نأ رابتعاب ؛ةيانكلاك ةيئزج ةروصلا ًالثم مجحلاب
 ةموهفلا لوألا يناعملاب يناجرجلا رهاقلا دبع هنع ربع ام لكشلاب نوديري امك .ةديصقلا

 ليلدلا ماقم موقت يتلا .كلذ هابشأو يلحلاو يشولاو ضراعملا يهو «ظافلالا سفنأ نم

 .(3)ليصفلا لوزهم بلكلا نابج :يئانكلا ريبعتلا يف فايضم هنإ لجرلا نع كلوف ف

 وأ «ةيسفنلا ةلاحلاك ةيانكلا نكتلو ؛ةروصلا هيلإ زمرت يذلا يونعملا دعبلا عقوملاب نوديريو

 ةروصلا دجن نأ ردانلا نمف :ةحئارلاو معطلا امأو .يرشبلا جذومنلا وأ سوسحملا عقاولا

 .امهب يفتحت
 ىلع رفوتت نأ ردني ثيحب ؛اهتيمانيدو ةروصلا ةيويح يف اًيساسا اًرود ةفطاعلا بعلتو

 اًيساسا (رصنع لايخلا ناك» اذإف ءاهنم تلخ وأ روصلا اهتدقتفا اذإ ريثأتلاو ةراثإلا لماع

 لعجن امنإو ءاهتيويحو ةروصلا ةيلعافل ساسأ رصنع ةفطاعلا نإف ؛ةروصلا ءانب يف

 ءانب يف ايساسا (رصنع لايخلا لعجنو ءاهتيويحو ةروصلا ةيلعافل ةيرورض ةفطاعلا
 ريبعتلا اهلاجم نإف كلذبو .240:يريرقت ءانب يف اهسحن نأ نكمي ةفطاعلا نال ؛ةروصلا

 نأ بجي ام اهنأ وأ «ةقيقحلاب ريبعتلا اًضيأو «تايانكلاك روص نم هب لصتي امو يراجملا

 .(رثؤمو اًئداص (رييعت سفنلا يف جلتخي اًمع رّبعم مالك لك هب مستي
 لوحتتو «طاشنلاو ةيويحلا هيف عرزتف «ةروصلا لصأ هرابتعاب لايخلاب طبترت ةفطاعلا نإ

 نمكت» نذإ اهتيمهاف ؛لالظو حابشأو حاورأ ىلإ ةدماج ةليخأو سيساحأ درجم نم هب
 ءايشالا حور ءالجتسا ىلع ةردق هحنمتو «ةيويحو اًطاشن رثكأ لايخلا لعجت اهنأ يف

 .243 ص ؛دقنلاو ةغالبلا يف ديدجج جهنم وحن نع ًالقن .83 ص ءدرب نب راشب رعش يف ةروصلا (1)

 .167 .166 ص ء.دقنر خيرات ةيبدألا ةروصلا (2)

 .204 ص ءراجعإلا لئالد (3)

 .269 ص ءدقنلاو ةغالبلا يف ديدج جهنم وحن (4)
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 رثآلا هل امم «ةيلعافلا نم ديزمب ةروصلا دفرت كلذبو ءاهفامعا يف ذافتلاو ءاهقئاقحو

 ةديصقلا يف توافتت يتلا ةفطاعلاب اًطبترم يبرعلا رعشلا لظ دقلو .(!176يقلتملا يف ريبكلا

 «كلذ نوظحالي داقنتلا لعج ام وهو «ةعضلاو ومسلاو .ءفعملاو ةوقلا نيب اًنايحأ

 هنأ - تمدعلا وأ ةفطاعلا هيف ْتَْلَق يذلا رعشلا اذه لثم ىلع نوقلطي برمعلا داقنو»
 ذإ ؛ةجهب الو اطاشن سفنلا ىف ثعبي ال ةيويحلا فيعض هنأ نوديري «قنورلاو ءاملا ليلق

 .©): . . .نادجولاو ةفطاعلا راثآ نم ةجهبلاو طاشنلاو ةقفادلا ةيويحلا نأ
 نأ هنأش نم ةيقلخلا ريباعلا يضعبب - ةيانكلاك- ةيبدالا ةروصلا سايق نأ نيبلا نمو

 ثيح يبنتملا بيطلا ابأ هيف اومال ام كلذ لاثم ,هتفطاع ةعاضو وأ ةلقب سحن انلعجي

 :لوقي

 اهتالبوارس يف مع فمأل اهرمخ يف امب يفغش ىلع ينإ»
 . (3)«اهنم نسحأ روجفلا نأ الإ ةفعلاو ةهازنلا نع ةيانك هذهو

 بلغ ءافخإلاو رتسلل هيلإ أجلي يذلاو ةيانكلا يف زمارلا يئاحيإلا دعبلا لءاضت امدنعف

 لاق ىتح ءزاجم دعب ةقيقح ىلإ تلوحمو «بناوجلا نم هريغ ىلع اهيف حيرصتلا بناج
 ىتح ؛عنشتسي امع اهظافلال اًهيزنت رزآملا نوفصي ءارعشلا ناك» :دابسع نبا بحاصلا

 اذه نم يدنع نسحأ رهعلا نم ريثكو «حيرصتلا ىلإ عوبطملا رعاشلا اذه ىطخت
 اًنايرس ةروصلا نييارش يف رست مل اهنوكل رعاشلا ةفطاعع تتفاهت كلذيو .24):فافعلا

 .يئاحيإلا اهدعي ىلع يقبت يتلا ةوقلاب اهدميو ءومسلا اهحنمب
 نادجو هب شيجي امع ةربعمو ةقداص اهئثيجم ةفطاعلا ةوق بابسأ نم نوكي دفو

 ةيرجتلل اساسأ اهرابتعاب - ةيئانكلا - ةروصلا يف يقيقحلا اهعضو ذخأت ثيحب ءاهبحاص

 ةفافش حور نم عدبملا هب زيمتي امو فطاوعلاو سيساحالا اهدامع ةبرجتلاو «ةيرعشلا

 اهيلع يفضيو ءايشالا يف جمدني ريوصتلا دنع رعاشلاف ؛اهل لعفنتو فقاوملل رئأتت

 . 5):همدب ءايشألا نولي نانفلا نإ ىنعملا اذه يف ليق دقو ءهرعاشم

 .269 ص .دقتلاو ةغالبلا يف ديدج جهنم وحن (1)

 .509 ص .برعلا دنع يبدألا دقنلا سسأ (2)
 .71 :3 رئالا لثا (3)

 .71 :3 قباسلا رنمملا (4)

 «دقنلاو ةغالبلا يف ديدج جهنم وحن : نع ًالقن «127 ص « رصاعملا يبرعلا رعشلا «ليعامسإ نيدلا زرع (5)

 .270 ص
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 - هانعم فلغف .ةينفلا ةميقلا كلت ققح امدنع - ةداجإ اميأ - قدررفلا داجأ دفو
 ةججاتملا هرعاشمو هفطاوع هروصت ؛ىسأالاو نزحلا نم فالغب - هتأرما ءاثر يف وهو

 :لاق ؛هب ملأ يذلا باصملا ءارج نم ةبهتلملاو

 ايكاوبلا هيلإ ثعبأ ملو هيلع حنأ ملف تئزر دق حالس نفجو»

 ايلاسيل هتلهمأ اياملا نأ ول 0ةظيفح وذ مراد نم هفوج يفو
 «ةيانكلا هله نم نسحأ عمجب تتام ةأرما نع ينك امو «ءانعم يف عيدب نسح اذهو

 .«!)ءاناش مخفا الو

 يتلا .يناعملا بسحب اهعيونت ىلع اهبحاص ةردق ىلإ ةدئاع ةفطاعلا ةوق نوكن دقو

 نوكت دفو «ةرات اهبحاص ىلع ةيصعتسم نوكت دق فطارعلا نإف ؛روصلا ربع اهلقني

 ريغ نم لضفأ ةفطاعلا عونتملا رعاشلا نأ اذه ىنعمو» ؛ىرخأ ةرات دايقنالا ةلهس ةبيرق

 عونت نع ْئبني اهعونتف «ةفلتخم فطاوع نم عبنت ةيرعشلا ضارغالا هذه نال ؛عونتملا

 . (©06«فطاوعلا هذه

 نأش وه املثم ءاهب رهتشيف ءارعشلا نم رعاش ىلع فطاوعلا ضعب بلغتت دقو
 ةفطاع لالخ نم اهب ملأ امو ءاهتعول تروص ثيحب ءرخص اهيخأ ءاثر يف ءاسنخلا
 لعفت نأ نم ريخ ربصلاب ذولت نأ تلضف دقف كلذ مغرو ؛ةرسحلاو ملالاب ةنوحشم
 :ءاسنخلا تلاق» ؛ةوسنلا ةيقب هلعفت ام اهسفنب

 قيلحلا سارسلاو نيسلعنلا نم (ريخ ربصلا تيأر يتكلو
 (3):قيحرلا سأكلاب توملا ةاعد ىدانت اذإ بارغلا صضحر نمو

 نم اهيلع ؟ًريزع تدقف اذإ اهسفنب ةأرملا لعفت امع نيلحلا سأرلاو نيلعنلاب تنك دقو
 ىلع ملالا عقوب اهعم رعشنو اهمالآ اهكراشن كاذب انتلعجف ؛لاعنلاب برضو سأرلا قيلحت
 ىلع تيلغ امم رثكأ ةيبرعلا نم رعاش ىلع بلغت مل ءاثرلا ةفطاع نأ كش الو ءاهسفن

 . ىمعلاب تبيصأ نأ ىلإ اهاخأ يكبت تّلظ يتلا ءاسنخلا

 دمغ :نفجلاو «هناريدب امهيلع رثعأ ملو .«ءارذع يأ :(ةثلثم) عسمجب ةأرملا تتام» 71 ء3رئالا للا (1)

 .507 ص .؛برعلا دنع يبدالا دقنلا سمأ (2) . ةينم عمج ايانملا .هوحنو فيسلا
 ءاهمار تقلح اهجرز ثام اذإ ةيلهاملا يف ةأرملا تناك# :ةبيتف نبا لاق .1197 :3 ريبكلا يناعملا باتك (3)

 ترشن اهتيم ثوم ةأرملا ثرتكت مل اذإو ءاههجو امهب تيرضر اهقنع يف امهتقلعف اهجور يلعن تذخاو
 تضحر :لاقي؛ لغلا :ضحرلاو .هذه لعف رأ كلت لعف لعفأ نأ نم ريس ربصلا» :لوقتف ؛همأم يف اهرعش

 ةاعدو «؛بشي ملو رعشلا هوسأ ناك افإ بيبرغ لجر لبق هنمو ءةرصألا رعشلا :بارغلاو ءهتلحغل اذإ بوثلا
 .1198 :1197 :3 ريبكلا يناعملا ؛رسيلو نهل طشنأ نوكيل ؛نحن اذإ رمهخلاب نوعدي نكو ؛حئاونلا :توملا
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 نم ًةرمث ةروصلا لعج نيسرادلا ضضعب نإف ؛ةيمهالا كلت اهل ةفطاعلا تناك اذإو

 ةصاخلا بيدالا ةفطاع ةرمث اهنأ يف ةيبدالا ةروصلا لوح رلد ام مهفن انه نمو» .اهرامث

 هتالاح نم اهيلع هيفضي امو ءهرعاشمب جزتمت نأ دعب ءايشالا ءازإ هفن يف هب رعشي امو

 بجاولا طورشلا ضعب طرتشي بياشلا دمحأ لعج ام وهو .(!!«ةينادجولا ةيسفنلا
 فلتخت نأ» :لاق ؛ةفطاعلا فالتخال اًقفو فلتخت روصلا نإ ثيحب ةفطاعلا يف اهرفوت

 ةرابعلا ةلوهس ىلإ تجاتحا ةطسوتم ةفطاع تناك نإف ؛ةفطاعلا فالتخاب ةروصلا

 سفنلا قامعأو ةايحلا رارسأب لصتت ةقيمع تناك نإو ءاهيف راجيإلاو ءروصلا لامجو

 طسبلاو ليصفتلا تضتفا ةفيرط ةفطاعلا تناك نإو .؛ةمكحللا روصلاو ةلازحجلا تبلطت

 . ©0:روصلا ددعتو

 :رعاشلا لوق يف لمانألا رارفصاب توملا نع ةيانكلا ةقيمعلا ةفطاعلا لاثمأ نمف

 لمانالا اهنم رفصت ةيهيود مهنيب لخدت فوس سانأ لكو»
 اهرارغصا نأكف ءتيملا نم رفصت اهنأل ؛لمانألا رارفصاب هنع ربعف «توملا ينعي

 ,(3):فدر

 عيورت دافا ؛ةيهيودلا» لكش ىلع (رغصم هشيجمو تولل هريوصت يف هنأ كش الو
 ؛لمانالا رارفصا يهو يح لكل ةموتحملا ةياهنلا روصتن انلعجو ءانسفنأ يف فقوملا

 . تاهاعلا يوذ نم ىضرملا باتت ام ًةداع ةيضرم لاح رفصألا نوللا عاشأ ثيحب
 ريبعتلاف ءرعشلا يف ةيرهوج ةميق لثمي» يذلا ءاحيإلا ةروصلل ةّوكملا رصانعلا نمو

 .(4)«رشابملا يريرقتلا ريبعتلا نم نهذلا يف اًقولع دشأو سفنلا يف (ريثت قمعأ يئاحبإلا

 ةديدع عاود هيلإ رطضت دق رمأ وهو ءراجملا ىلإ لودعلاب دلوتي ءاحبإلا نأ كلذ ىنعمو
 كلذ نوكيو ؛ةلالدلا حيضوت» :لاشملا ليبس ىلع - سينأ ميهاربإ هركذ ام -اهمهأ نم

 عمسلاو ةيؤرلاب ةسوسحملا يناعملا لاجم ىلإ ةدرجملا يناعملا لاجم نم ةلالدلا لقتنت امدنع

 نم نيعدبملا ىدل عئاش ةقيرطلا هذهب ةلالدلا لقنو ءاهكاردإ لهسيف ؛مشلاو سمللاو
 :رعاشلا لوق كلذ نمو .نفلا بايرأ نم نيبوهوملاو ؛ءارعشلا

 .232 :231 ص « يتاتكلا بولسالا(0)

 .144 ص .دقنو خيرأت ةييدآلا ةروصلا (2)

 ىدحإ ةنس هتافو «ةعيبر نب ديبل» . 1206 03 ريبكلا يناعملا عجار هديبلل تبيلاو ,«387 ص «نيتعانصلا (3)
 .70 .٠ 3 برآألا ةياهن «ةئس نوسمحنو عبسو ةئس ةلام هرمعو (ه١141) نيعبرأو

 .273 ص .دقتلاو ةغالبلا يف ديدج جهنم وحن (4)
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 (1).ليح هل سيل وهو هنع يملحب هغضر رافظا تْمَلق محّر يذو

 يف نوكي تاسوسحملا ىلإ تادرجملا نم لقنلاب ةلالدلا حوضو نم ةجرد ىلعأو

 سيلو .©©0:هجولا ءام ةقارإب للذتلا نعو ءدامرلا ةرثكب مركلا نع ىّنكب ناك ؟تايانكلا

 يف يئاحيإلا دعبلا ىلع راجملا عاونأ ىدحإ يهو «ةيئانكلا ةروصلا روحن نأ كلذ ىنعم
 :لئاقلا لوق لثم نم «هيلإ ترقتفا امبر اهنم اضعب نإف ؛لاوحالا عيمج

 ربخلا نع لاست الو اًرَش نظل ءهركذأ تسل امم ناك ام ناكو»
 الإ كلذ امو .(40:حيرصتلاك ةيانك وهف» :يبلاعثلا لاق ؛2376تايانك مالكلا اذه رثكاف

 قئاتلا نم ةقيقح درجم ىلإ يقلتملا نهذ يف تلوحتف «ةيئاحيإلا تالالدلا تدقف اهنال

 . ريكفتو لمات ىلإ جاتحت ال يتلا
 ذخاؤي ناك ام (ريثك - يزمرلا بهذملا باحصأ ةصاخو - ثيدحلا دقنلا نأ مولعمو

 ؛هيمر ال ام» رعاشلا هذخخأ ام كلذ لثمو .ةرشابمو حوضو نم هيدبت تناك امل ةيسانربلا

 نإ١ :هلوق يف ةحارصلاو حوضولا يف فرست يتلا ةيسانربلا ىلع يناثلا ةيزمرلا ميعر

 نوبليو «ءافخلا رحس كلذب نودقفيف ء؛هلك هنورهظيو هلك ءيشلا نولوانتي نييسانربلا

 , 6)«قلخي هنأب هداقتعا هيف اهؤشني يتلا برطلا ةوشن نهذلا

 ظافلالا تالالد هلمحت يذلا ءاحيإلا اهيف مدعنا ةريثك روص يبرعلا بدالا يفو

 وه امك ؛رتسلاو ءافخلا يف هتفيظو يدؤيب ال تارابعلا حايزنا ادغ ىتح «تارابعلاو

 : لئاقلا لوق يف ةيانكلا يف نأشلا

 (60:لوبُت ثيح تلب تّلاب يه اذإ يننأ ريغ امرحم اهنم ثلن امو»

 . ديدشلا دقحلا داضلا ركب :نغضلا ()

 ص ؛ةيقيبطتو ةيرظن ةمارد ةنالدلا ملع ءرديح ضضوع ديرف نع ًالقن ؛162 .160 ص ءظافلالا ةلالد (2)
65. 

 ةيسن دق 2 1 ص « ؟ءاخلبلا تاراشإو ءايدألا تايانك نم بضختتملا» ين تيبلاو 9 «نيتعاتملا )3(

 . ة(ريخ نظن» ب ارش نظن»و «ناكف» ب «ناكو# لادبإب زتعملا نبال

 .71 ص .؛ضيرعتلاو ةيانكلا (4)

 .238 ص ؛ينايبلا ريوصتلا (5)
 ,4ءاخذللا تاراشإو ءابدألا تاياتك نم بختملا» بانك يف هنم لوألا رطشلا درو .410 ص «نيتعانصلا (6)

 :1 ص

 اهلنا رفخل نصاب لبا 0 ين ريغ رحم اهنم تن امو
 .ةدايم نبال هبسن دقو
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 ةلالدب بهذاأو عشبأو «هنلم مظنا وه امب ىتأ مامجملا نع ةيانكلا دارأ امدنع هنإف

 وأ ريقحلا ىنعملا ببسب نوكي دق يذلا راجملا ىلإ لودعلا ناش نم للق كلذبو ءءاحيإلا

 يف نأشلا وه امك ةيعامتجا وأ ةينالخأ وأ ةديد مناومل هركذ نم ظفحتي يذلا وأ .طحنملا

 . قبالا تيبلا
 باطخلا يف ءاحيإلا ةميق ىلع نوقفشي, نوداكي اًئيدحو اميدق ءاملعلا نأ دكإملا نمو

 نأ ىلع اًئيدحو ايدف ةغالبلا ءاملعو داقنلا عمجأ دقو» .لاعفلا هريثأت ىلعو يبدالا

 دعب ىقلتملا ىلإ يهتي يذلا ىنعملا نأو «حيرصتلا نم سفنلا يف (رثأ ىروقأ ءاحيإلا

 ةفلتخملا امههوجو ىلع امهبلقتو روعشلاو ركفلا لامعإو رطاخلا دكو سفنلا ةدهاجم

 بجعي امدشلو 10 اه اطابترا ىوقأو ءاهيف (رئأ مظعاو سفنلا يف نكمأ نوكت
 هيلجرو هّيكف نيب ام رش هللا ءاقو نَم» :ِي هللا لوسر لوف يف ءاحيإلا تالالدب ءرم لا
 نأ ىلع لدي امب كلذ نع ىنكو ء«ىنزلا لعفو ءوغللاب حرصي مل ثيحب ؟ (2)«ةنجلا لخد
 تايانك ميركلا نآرقلا يفو .ءاحيإلا هيلع بلغي بولسأب ةنجلا امهتبفاع نيتفآلا كرت
 [فارعالا] « <29 ... اهاشغت امفف ... » :ىلاعت هلوق لثم نم ءاحيإلاو راجيإلاب ةمعفم
 يه ... » :ىلاعت هلوقو [ءاسنلا] 4« 422 ... ضغب ىلإ مكهعي ئضفأ دو ... » :ىلاعت هلوقو
 ىلع اًبقعم يبلاعشلا لاق «عامجلا نع تايانك اهلكو [فسوي] « 4122 ... يسفن نع يبتدوار
 ىلع زاجعإلا رثأ رهظأ امو ؛فئاطللاو نساحملل همالك عمجأ ام هللا ناحبسف» :كلذ

 ريثت يتلا ةيئاحيإلا لالظلا نساحملا كلت درم لعلو .290«هظفلو ءانعم يف هطسبو ءزاجيإ
 نيكراشم ذئدعب مهارتف «ىرخالا دعب ةدحاولا ىعادتت اهلعجتف يناعملا سانلا ناهذأ يف
 ىلإ يدؤيام وهو ءمهلوقعب وأ مهرعاشمبو مهنادجوب تاالالدلا كلت ةغايص يف

 .فاطملا ةياهن يف مهعانتفا

 (4) داجملا روص ىلإ نورظني نيرصامملا داقنلا ضعب دهن نأ ةغلابملا نم نوكي دقو

 هيبشتلا نم ةردق لقأد امهنأ ىوعدب ءهيلع انسفنأ انطو امل ةفلاخم ةرظن ةيانكلاو لسرملا

 .5 ص «ضيرعتلاو ةيانكلا (2) . 11 ص «2دقنر خيرات ةيدالا ةروصلا )0(

 .29 ص «قباسلا ردصملا (3)

 «ةرامتسالاب ةنراقم ريوصتلا ىلع ةيانكلا ةردق مدع صوصخب ©نراوغول» هارب ام قباطت ةركفلا هذه لعل 04

 : كلذ ىف لاق

 "1١ه تعاسسا ماع ىلا ةنهاصممل ؟كجاعوططاع مهجحع يبد ءللع انتل تنا انتهع ذةتتهعع, ةأط695 نانع اه 26
 همهيزستنع مع هنأ انصهوع نانع لمسع هعهامنمك فق موتاتحنلا عع عامل عودعما رعمعق. 812 وان'ءللع
 801( 220115 158 ممهاع, ذل 1ةانا 5ع عقتلع نع معضقعت نانع 18 206306 ]لاتقأع 26 726116 مه5 انت 56192-
 لقطاع لعوجف ندع دنع ةكلانكات وادع هجم م1هدمنع ها هزلولك دماتونم الان ءطعأ ]ع نعمل , 56

 مقماتنونع لع 1و تف6مجأ»ومع كى لع اه تضاموزمتتع اهكوانممم, 1عوصع 1972, 04 ١

 :؟ييسناس نآو «جاه ليمولك نيرتاك١ لوقتف ءصنلا لعخان ةروعلا جاتن] يف زاجملا ةفيظو نأثب امأو
 "1 59150000 انع 7270866 ةائك اتت 2700001 0 :ءأادسذمصم تتاتع 2226 000006 © 5288 21 جانا, أه 216
 00 ل016 ىانك اناث 8م 7011 0ع همدأت جانا, 0قق 0066 80111 6عقنعولنم» 1201125 2500ا0ءان15 نانع 2
 كم مامعع "ععمجتتل اه هع , فمعمع ةقمعأاعت, اضا0لنانعا1م© ف |ةمهازلوع 620أذعاتوانع, (2ةاناطنع

 ؟/نا]ة معك, طومو, 1992, 7.
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 لك يف تاقالعلا نأ ىلإ اذه نودري مث «ةلعافتملا ةيسحلا روصلا ميدقت يف ةراعتسالاو

 ةبيرق يهف ءءاحيإلا نم ايند ةجرد يف ةيانكلا نأ وأ ؛ةيلقع ةيانكلاو لسرملا زاجملا نم
 .(!7«يبروالا دقنلا يف ةراشإلا نم

 ةيراعتسالا ةروصلا عم ةيئانكلا ةروصلا عمتجت نأ ةبيجعلا تاقرافملا نم نوكي ال دقو

 :ريثك لاق ؟اهع ةيمهأ لقي ال لكشب ءاحيإلا يف اهرود يدزتف ءدحاو تيب يف

 (2!«لاملا باقر هتكحضل تقلغ اكحاض مس اذإ ءادرلا رمغ»
 ةحرد لقي ال حيرصتلا نع حايزنا هيف ةبسنلا ةيانك نم وهو  «ءادرلا رمغ» هلوقف

 نحدف .ةينكملا ةراعتسالا ليبس ىلع ءاباقر لاملل تبثآ ثيح «.ة«لاملا باقر» هلوق نع

 يف يه وأ  قوفت دق ةيئاحيإ تالالد ىلع رفوتت يتلا روصلا نم ةيانكلا دع عم ذئدعب

 . ةينايبلا روصلا يقاب - ةبترم
 «يحوملا لايخلا ةيصاخ يف لثمتي» يريوصتلا ءاحيإلا نأ نيثحابلا ضعب ىأر دقل

 قرطت نإ امو ءرهاظلا ىنعملا نم رثكأب ةنوحشم اهلعجي امم ءاهزيكرتو ةرابعلا فيثكتو
 نإ .ظافلألا ءارو نمكت ىتش راكفأ ىلإ يدؤي طابتراو عادت لك ريشت ىتح يقلتملا نهذ

 اهايانث يف لمح يتلا تايبآلاف اذل ءرعشلا يف ءاميإلا رداصم زربأ ةروصلاو ىقيسوملا

 ريبك رثأ تاذو ةيلاع ةينف ةجرد ىلع نوكت حوم يفيسوم قسن يف جردنت ةيحوم ةروص
 نإف «يقيسوملا عاقيإلاو ةروصلا هرداصم مهأ نم ءاحيإلا ناك اذإو .2306. . . يقلتملا يف

 رصانع نم نوكيف «ينفلا رثثلا وأ رعشلا لاجم يف امهئيجم وه كلذ هيف حضتي ام دشأ

 «ةلباقملاو «قابطلاو «سانجلاو «بيكارتلاو «ةرابعلاو ءظفللا- لاثملا ليبس ىلع- عاقيإلا

 هرابتعاب عاقيإلا نأ ىئحمب . (4)ةيفاقلاو نزولاو :هيبشتلاو عمجلا عم ميسقتلاو «ةجوازملاو

 نفب صتخي ال وهو «عيدبلاو نايبلا يملع ثحابم ضعب ىلع عزوتي ءاحيؤلل (اردصم

 عاقيإلاو» ؛نيثدحملا يفعب هدقتعي ام فالخ ىلع رثنلا ىلإ هادعتي دق لب ءهدحو رعشلا
 «ريوصتلا ءازجأ نيب دجوت دق يتلا تاغارعفلا نيظبرلا لماوع نم ةيرعشلا ىقيسوملا وأ

 هتيمهال ؛ةروصلا رصانع نم عاقيإلا اودع امدنع اوباصأ نيرصاعملا نأ حضاولا نمو

 .97 ص (.نيرصاعملاو ءامدقلا نيب ةروصلا ءيداش زيزعلا دبع ميهاربإ دمحم (1)

 .نيتعانصلا «فورعلل ريثك ناك اذإ ءادرلا رمح نالفو» :يركسعلا لاله وبأ لاق «390 ص «نيتعانصلا (2)

 .3 77 برالا ةياهن «ةئامو سمخخ ةنس يفوت «يعازخلا دوسالا نب نمححرلا دبع نب ريثك وهو ءةزع ريثك»و
 .275 ص ءدقتلاو ةغالبلا يف ديدج جهنم وحن (3)

 .166 ص .دقنو خيرأت ةيبدالا ةروصلا (4)
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 ول امكو .رعشلاب اصاخ ناك ول امك هنع اوئدحت مهنأ ديب ءةروصلل ماعلا ءانبلا يف ةغلابلا
 هعاقيإ ينفلا رشلل نأ هب ِمّلملا نم هنأ عم ؛ةيفاقلاو نرولا ىلع هرورب فقوتي ناك
 نم ةيانكلا ولخت الو .(6)1. . .بدالا يحانج دحأ لامهإ ينعي هلامهإو ء.هروصو

 هيلإ دنتستو هبلطتت ام دشأ ةروصلا نإف ؛رشتلا وأ رعشلا يف تعقرأ ءاوس عاقيإلا
 «دامعلا) نيب يطظفللا سانجلا دهن املثم ءزمارلا يلالدلا ءاحيإلا يف هرود يدؤي ىتح

 :ءاسنخلا لوق يف نيروكذملا نيظفللا يف «ماللاو فلآلا» نيب يتوصلاو ««داجنلا؛و

 ادرمأ هتريشع داس د اجنلا ليوط دامعلا عيفر

 امك ؛رثؤمو تفال لكشب يتوصلا سانجلا ىلاوتي امدنع (زورب دشأ ءاحيإلا نوكي دفو

 : ىشعألا لوق يف

 (2«اهل اهّقوف نم لك نأ املعت ملأ انّمأو انيبأ نم انّيَوَخأ ايف»
 .«املعت» يف فلالاو ميملاو ,«انمأ يف» فلألاو نونلاو ««انيبأ» يف ءءايلا يف كلذو

 اذه سكعي تافلالا يلاوت نأكو ؛«اهل يف ءاهلاو ماللاو .اهقوف» يف فلالاو ءاهلاو

 موتحملا مهلام نأب رشبلا ينب نم الاجرو ءاسن هتوخإل رعاشلا هغلبي نأ ديري يذلا خارصلا
 .بارتلا يف ةاراوملا وه

 نايبلا روص رداصم نع فلتخي ال هنوك يف لثمتي ةيئانكلا روصلا رداصم مهأ نإ

 نم هيلع لمتشت امو ةعيبطلا يف لثمتت اهلعلو «هيبشتلاو ةراعتسالاو راجملاك ىرخالا

 مظنو ديلاقتو تاداع نم ةديدعلا اهروصب ةيعامتجالا ةايحلا (ضيأو :ةدماجو ةيح تانئاك
 وأ مهسفنأ نع عافدلل ةيمويلا مهتايح يف سانلا اهرُخسي ام ًةداع ؛لئاسوو شيع
 .نهذلا اهردصم ىتلا تايانكلل ءابدالا اجلي دقو «مهلوح نم ةعيبطلا ىلع ةرطيسلا

 نع ةيانكلل ةيعيبطلا روصلا اهتلثمأ نمف ؛ةينهذ روص ىلإ امسح ناك ام اهنم نوكوحيف
 :رعاشلا لوق ىف رانلا ليلسي فيسلا

 (3)ءالالسلا ُهَقَروأ هابأ نأك 22 ىنح قرو قد رانلا ليلس»
 رعاشلا ىبأ دقو ؛ديدحلا نم تبرض نأ دعب راثلا نم تدق دق فويسلا نأ كش الو

 ةحسملا اهيلع ىغطت ةغايص اهغوصي نأ لضفر .عقاولا يف يه امك ةقيقحلا كلت ذخاي نأ

 .68 ص «:نيرصاعملاو ءامدقلا نيب ةروصلا (1)

 اهيلإ رتاص ضرالا قوف نم لك يأ» :هانعمو 215 ص :ىشعالا ناويدب تيبلاو 121 03 ريبكلا يناعملا (2)

 .1201 :3 قباسلا ردصملا ءاهيف روبقم يأ

 .هلتقيو هينضيو هّيحاص لزهي ةئرلا بيصي ضرم :لالسلا .127 ص .ةحضاولا ةغالبلا (3)
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 - روصلا يف ام مهأ لعلو .ةداعلا ريغ ىلع اًبأ فيسلل لعج ثبحب «ةفرصلا ةيناسنإلا
 نأ هنأش نم وحن ىلع اهليكشت ةداعإ لب ؛قئاقحلا خسن وه سيل ذئدنع - ةيانكلا اهنمو

 اهتاقالعو اهنيوكت يف انيلإ اهلقني ال هنكلو» ؛ءايشأ نم هيوتحت امو ةعيبطلاب انيعو قّمعي
 هعم دحوتي اًبنج اهسفن نم هيرث وأ اهنم ىريف لدج يف اهعم لخدي هنإ ؛ةيعوضوملا
 نسفتتت  ةروصلا ءانب يف امك  ةيرعشلا ةبرجتلا يفف ءاعم ةيصخشو ةينوك ةقيقح كاردإب

 .(!7:دودحم اللا اهادم ةيناسنإلا ةيؤرلل ديعي داحتا يف عوضوملاو تاذلا

 ةأرملا نع ةيانكلا يئانكلا ريوصتلا يف ةعيسبطلا ىلع ءاكتالا هيف رهظي ام نسحا لعلو

 ة ل ل.ل ا دول نب ديمح» لوق يف ةحرسلاب
 مرحتلا اذه لوط اياهب اًنورج (رعشم تنك نال اهولها ٌمرجَت

 يملسا ةحرس اي تلق دق يننأ ىوس هكملع مهيلإ بسنذ نم يل امو
 ©ةنمّنكَت مل نإو تايحتنت ثالث يمّلسا تمن ؟ يملسا مث يملسا لب

 نأ ىلإ ترظن اذإ ةيانك كلذ نوكي امثإو ؛هتحرس :لجرلا ةأرمال نولوقي مهو ...

 هيف يعور هنأو ءاذه مهدنع رهتشا هنأ ينعي «ةيفرع ةلالد ةأرملا ىلع ةحرسلا ةلالد

 ,(3)«. . .اهيلإ ئئفلا دنع ةعدلاو .ةحارلاو ءاهّلظ

 ركذب حيرصتلا نع هيف لدعي يذلا يعامتجالا باطخلا نم نول نع ةدلوتم ةيانك يهف

 ةيئاحيإ تالالد ةيانكلا هذه تلمح دفو ءاهربخ عيشي وأ ءاهرمأ حضتفي نأ ةفاخم ةأرملا

 ةأرملاو لجرلا نيب عمجي يذلا يحورلا طابرلا يف لثمت يناسنإ عباط تاذ ةيسفن

 .امهيضعي ىلإ نكسلاو دحوتلا ىلإ نافوتي نينئاك امهرابتعاب

 .248 ص «,«دقعلاو ةغالبلا يف ديدج جهنم وحن» نع أالقن 33 ص ؛يرعشلا ءانبلاو ةروصلا (1)

 ىلع هنع هللا يضر رمع رظح نأ دعب تدشنأ دقو :311 .] ةنمعلاو .133 ص «هناويدب تايبالا ()

 .ءاسنلا ركذ ءارعشلا

 .418 ص «نايبلا لئامل ةيليلحت ةسارد يتنايبلا ريوصتلا (3)

 :باهش نب دشار لاق «ظاكعب تناك ةميظع ةرجش اهنأ ىلع ةحرسلا ركذ يبرعلا رعشلا يف درو

 مدالا اهّلظ يف ءايشعلا ةحرسللا ىلا 9202 هطهرو يزعخ ءرملا يشغي مذب
 ىوريو ءاهتحت عايي مدألا ناكو ءاهلظ يف نوثدحنيو اهدنع نوعمتجي ظاكعب تناك ةرجش :ةحرلا

 806 ٠.2 ريبكلا يناعملا «لظلا داوس ةدشل اهيف رصبب ال يتلا لظلا ةفيثكلا يهو .«ءاوشعلا»
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 نم ريثك يف ودبتف «ةبئانكلا ةروصلل اردصم اهرابتعاب ةيعامتجالا ةايحلا امأو

 : يبلغتلا لوقك ؛راعشالا

 براس وهف هديق انعلخ نحنو مِهلْخَف دق اوبراق سانأ لكو»
 هذه نال ؛هيف هل عيسوتلاو ىعرملا يف لحفلا حيرست ركذف هموق رع ركذب نأ دارأ

 نوجاتحيف مهيلع نومدقي ال مهزعل ءادعألا نأ كلذو ؛ .ةعتملل ةفدار ةزعلل ةعبات لاحلا

 .(!)«حرسلا هعبتيف قاسي نأ ةفاخم مهلحف دييقت ىلإ
 ةيانكلا يف مهلوحف حيرست نم هرخف يناعم ىحوتسا رعاشلا نأ فيك ملعن كلذ نمو

 رعاشلا نأ كش الو ؛هدييقت ىلع نولبقي نمب مهريغك اوسيل مهف «مهتعنمو مهتزع نع
 زجعي رشابم ريغ قيرطب ةبيهلا نيبو ةعنملا مدع نيب عمجو ؛نيداضتم نيلاح نيب لباق دق
 . حيرصتلا هنع

 ىلإ ءاجتلالا ىلإ كلذ هرطضي دق :؛ةروصلا ليكشت يف لايخلا ىلإ أجلي ذإ رعاشلا نإ

 نمو «ةيتايح براجت نم هنهذ يف موقي ام اهردصم نوكي ةيئانك (روص هنم سبتقيل هنهذ
 : كلذ ةلثمأ

 (0)«ربخلا نع لاست الو ارش نظف ءهركذأ تسل ام ناك ام ناكو»
 لقع يف يعادتلا ريثت يتلا ةزمارلا ةروصلل (ردصم هرابتعاب نهذلا رود رهظي وهو

 ,(3)دوصقملا ىنعملا ىلإ لماتلا دعب لصي نأ ىلع هّتنحو ىيقلتملا

 تاالاجمب اهتنراقمب ةيانكلا اهنمو ةينفلا ةروصلا ةميق نيبت نيسرادلا يضعب لواح دقل
 :اهنم يتلا جئاتتلا يضعب: كلذ نم صلختساو «ىقيسوملاو ىرخألا ريوصتلا

 . .مهلاعفأو سانلا لاوقأ اهيف امب ةعيبطلا يكاحت روص اًعيمج اهنإ - أ
 . .ةدئافلاو ريخلا كلذ يلي مث «الوأ نونفلا هذه نم ةياغلا وه لامجلا - ب

 يوحي امب ,توصلا ىلع امهدامتعا يف ناقفتي ىقيسوملاو رعشلا يف ريوصتلا انف - ج

 . .نيللاو ةدشلا وأ رصقلاو لوطلا يف صئاصخ نم

 .(6)4عدبملا دنع ةنيعم ةيروعش ةلاح نع ربعي زمر امهنم لك - د

 -جرخ :ايورس برس :براس .ناويح لك نم يوقلا ركذلا :لحفلا .387 .386 ص «نيتعانصلا ()

 .برلم وهف اهيف ههجو ىلع بعف :ضرالا يف برسو
 .12 ص ««ءافلبلا تاراشإو ءابدالا تاياتك نم بختملا» يف تيبلاو «409 ص «نيتعانصلا (2)

 .442 ص ؛ثيدحلا يبدآلا دقتلا (3)

 .156 «155 ص .دقنو خيرأت ةيبدالا ةروصلا (4)
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 تتبثأ ةميدق ةيرظن كلتف «ًءاكاحم روصو براجت نم هيف امب هلك نفلا نوكي نأ امأف
 ؛ةيانكلا ررص نع ثيدحلا ددصب انك اذإو «نونفلا ناولأب ةيقيقحلا اهتلصو اهءاقب مايالا

 نم ةعيبطلا يف دوجوم وه امل ةاكاحملا تاودأ نم ةعيط ةادأ اهلعج يف اونئفت ءارعشلا نإف

 (زمر اهيلإ زمري امنإو ءارشابم اًيدقت اهمدقي ال ثيحب ؛ءاوسلا ىلع ةدماجو ةيح ءايشأ
 نوراه ىنيطسلفلا رعاشلا لوق يف - لاثملا ليبس ىلع- كلذ دجت امك اهيلع لدي اًيئاحيإ
 ءلاق ؛كانه يتيب :اهناونع ةديصق نم ديشر مشاه

20 :1 

 هروجهمةيسنم | ةوبرقوف كانه
 هروسأملا انتيرق يف مالحالا حرسم يف

 (!!هروطس اورشعب دق لزمن ةِيقب
 نع ةيانك ؟؛مالحالا حرسم» يهو .«ةيئانكلا هروص يدق يف رعاشلا فرصت دقلف

 اهيف اًنكتم ؛هدودح اولازأ ؛هروطس اورثعبو» .نيطسلف يهو «ةروسأملا انتيرقهو «نطولا

 اهفلغي نأو «ةيووللا هرعاشمب اهجزمي نأ عاطتساو ؛ةيعامتجالا روصلا ضعب ةاكاحم ىلع

 نايبت ىلع صرحخلا نإ .هتاهآو هعاجوأ لمحت هيناعم تتأ ثيحب «متاقلا نزحلا نم ةحسمب

 نييطاخملا ةجاحم لالخ نم عانقإلا يف اهرود ىلإ ةراشإلا متحي ةيانكلا روص نم ةياغلا

 نم نآرقلا يف درو دقو ءركفلاو اهيف لمأتلا اوميدي نأ دعب مهناهذأ يف ةيضقلا ةراثإو

 اهتلثمأ نمو ءهنأش ءالعإو قَكَي دمحم ةلاسرب قيدصتلا ججح نم ريثكلا هيف ام تايانكلا

 لاق [تارجحلا] 4422 َدوُلَعي ال مُهَرتكأ تارجحلا ءارو نم كنرئاني نيذلا نإ9 :ىلاعت هلوق
 نم رظانلا نع ىّفخي ال ام هيف هيلع تدرو يذلا طمنلا ىلع ةيآلا دوروف» :يرشخمزلا

 ىلع لجسملا مظنلا ىلع اهئيجم اهنمو ؛هلالجإو قي هلل لوسر لحم رابكإ تاني
 نع ةيانك اهعاقيإو تارجحلا ظفل اهنمو «هيلع اومدقأ امل لهجلاو هفسلاب هب نيحلاصلا

 ردقلا ىلع راصتقالاب اهظفل ىلع رورملا اهنمو ؛هئاسن ضعب عم هليقمو هتولخ عضوم
 .©2)«. . .ةفاضإلا نود ماللاب فيرعتلا اهنمو ؛هيلع ركنتسا ام هب نيبت يذلا

 - عانقإلل ةليسو اهددعو اهمهف يف ةيرعشلا ةروصلا اوسرد نيذلا ءاملعلا لوع دقل
 بيلاسأ ةسارد نأ كلذ. . .»  رودلا سفن يدؤت روص نم نآرقلا يآ يف هودجو ام ىلع

 .صضرالا نم عفترل ام: ةيبارلاو «ةييارلا :ةوبرلا .139ص «نايبلا ملع «2 ديدجلا اهبوث يف ةيبرعلا ةغالبلا 0

 .14 26 فاشكلا (2)
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 اهنأ ىلع ةينآرقلا ةروصلا مهف ىلإ اهرودب يدؤت تناك ةلامتسالاو ريثأتلا يف نآرقلا

 جاجحلا نم نول ىلع دمتعتو ؛حيضوتلاو ةنابإلا نم عونب لسوتت عانقإلا يف ةقيرط

 يف رثؤي يذلا وحنلا ىلع سوفنلا يف تالاعفنالا ةراثإ ىلع صرمتو ؛لدجلاو
 . (17«يقلتملا

 هب اًمّلسم (رمأ حبصا عانقإلل ًءادا- ةيانكلا اهنمو - ةروصلا رابتعا نإف نكي امهمو

 اهنمو ةينايبلا بيلاسألا ةفيظو ةسارد نع ةضخمنتملا ةيئارجإلا بناوجلل جاتن وهو
 امك ةروصلل ةيلالدلاو ةيسفنلا ةفيظولا ىلع هيلع دكؤت ام نمض نم دكؤت يتلاو . ةيانكلا

 فشكلا ىلع اهتردفو ةروصلا ةيويح» نأ ىري ثيح .بيذ وبأ لامك كلذ ىلإ بهذي

 قاستالاب ناطبترت ةيقلتملا تاذلا يف تاءاحيإلا نم دعب ولت دعب ريجفتو ءارئثإلاو
 . (2)«ةروصلل نييوتسملا نيل يف ناققحتي نيذللا ماجسنالاو

 ينارقلا صنلا هنم ولخي الف تايانكلا يف اضيأ هسملن يذلا يسفنلا دعبلا اذه امأف

 سوفنلا ىفعب نماوك نع فشكلا يف لثمتت هتفيظو لعلو - لاثملا ليبس ىلع - ديجملا
 مهل ليق اَذَو 0 ةميركلا ةبآلا يف امك رونلا ىلع مالظلاو ناميإلا ىلع رغكلا تلضف يتلا

 اوول :هلوق ىلإ رظنا ؛[نوقفانملا] 4422 ... مهمومر اًووَل هللا لومر مُككَل رفظتسي ارئات
 اذه نم يسفنلا مهفقوم نمكي ةكرحلا هذه يفو ءاهولامأو اهوفطع يأ ؛مهسوؤر

 (رشابم اليلحت ةرابعلا هلّلحت مل فقوم وهو هللا لوسر مكل رفغتسي اولاعت :يأ ؛ضرعلا

 ةروص لمأتت نأ كيلعو ءهوحن قيرطلا تحتفو هيلإ تاموأ امنإو ءًالمجم الو .ًالصفم
 كلذ ءارو ام كردتل .ضرعلا اذه عامس روف فطعنتو ليمت يهو «مهسوؤرو مهقانعأ

 «داح روعشب بوشم كلذ لك «ناهتماو ءدقحو ءظيغو ءرفكو ةيرخسو ضفر نم
 ةيئانكلا ةروصلا نإف كلذبو ,00 .هتوعد ةمداصمو لوسرلا اذه وحن يمحم لاعفناو

 نأ ملعلا وأ نفلا لئاسو ةيقب عيطتست ال امب ةيرشبلا سفنلا لخاود رربت نأ تعاطتسا

 فقوملل حاضيإ نم ةروصلا هتدأ ام يدؤي ةقيقحلاب ريبعتلا نأ نظن ال اننأ امك ءهيلإ لصت
 .نيقفانملا ءالؤه نم رداصلا ناميولاو عايصنالا تاوعدل ضراعملا يناسنولا

 نم اًئوكم هربتعاو «ةينآرقلا روصلا يف يسفنلا دعبلا كلذ ىلإ نيسرادلا ضعب هبت

 .404 ص :يغالبلاو يدقنلا ثارتلا يف ةينفلا ةروصلا (1)
 . 269 ص ««دقتلاو ةغالبلا يف ديدج جهنم وحن» نع ًالقن .ش2غ ص «يلجتلاو ءافخلا ةيلدج (2)

 .37/5 «374 ص (,نايلا لتامل ةيليلحت ةسارد يتايبلا ريوصتلا (3)
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 ةيسفنلا ظحاللا ةروصلل ةفّلؤم لا ءازجالا نمو» «ىرخاأ داعبأ بناج ىلإ اهتانوكم
 ليكشتلا ىلإ فاضنت هذهو «يناسنإلا ىنعملاو ؛ةيراضحلا طامتالاو «ةيعامتجالا فئاوهلاو

 نع اًفشكو ةعتمو ةدافإو (ريئاتو ءامنو ةكرحو ةيويح ةروصلل يطعتل هب طبترتو يغالبلا

 يعامتجالا دعبلا ىلع ةيحلا ةلثمألا نم لعلو . 176 ينآرقلا نايبلاو يبدالا رثالا لامج

 لودعلاك هركذ شحفتسي امل برعلا ةينكت نم ميركلا نآرقلا يف درو ام ةيئانكلا روصلا يف
 صضغاو كيشم يف دصقاو > : ةميركلا ةيآلا ىلع اًبقعم يرشخمزلا لاق دقف ءرامحلا ركذ نع

 نم ءاهشحوأ :تاوصالا ركنأ [نامقل] 4229 ٍريمحلا تصل تارصألا زخكنأ نإ كتوص نم
 غيلبلا مذلا يف لثم رامحلاو «ترفنو هنم تشحوتساو سوفنلا هتركنأ اذإ ركن ئش كلوف
 مهنأ همسا نم مهيدافتو ادرجم هركذل مهشاحفتسا نمو ؛هقاهن كلذكو ؛ةميتشلاو

 ءايشالا نع ىنكي امك «نينذألا ليوطلا :نولوقيف ءهب حيرصتلا نع نوبغريو هنع نونكي

 يلوأ نم موق سلجم يف رامحلا ركذ يرجي نأ بادآلا يواسم يف دع دقو «ةرّدقتسملا

 , 2)«. . .اًفاكنتسا ٌرامحلا بكري ال نم برعلا نمو «ةءورملا

 تدوعت ام ىلع اًيرج هنع ينكت نأ لضفتو «رامحلا ركذب حرصت نأ ىبأت برعلاف

 يتلا ةيعضولا تالالدلاو ,ةطقاسلا يناعملا ليبق نم هب هوفتلا نأكو ءاهتاباطخ يف هيلع

 يناسللا يعامتجالا دعبلا اذه ىلع صرحت ةيانكلا نإف كلذبو «ةماعلا بادآلا عم ىّفانتت

 اهذختتو اهملكتت يتلا ةعامجلا نع ةربعم ةيعامتجا ةرهاظ اهرابتعاب ةغللا هيدؤن يذلا
 . مهافتو لاصتا ةليسو

 رومر ىلإ تالالد نم بيكارتلاو ظافلألا هلمحت ام لعفب لوحتت ةيريوصتلا ةغللا نإ

 رعشي ام وهو «ةينفلا نم يلاخلا جذاسلا يداعلا ريبعتلا اهنومضم يف رواجنت ةيئاحيإ
 يفو: ءاهب هل دهع الو اهفلآي مل تاعبأ هنهذ يف تدادرا دق ينامملا نأب هعم ىقلتملا

 اهيف ىشالتتو ةيعضولا اهتالالد نم دعبأ تالالد لمحت ظافلالا نأ سحن ةيحوملا روصلا

 ءاطعلاو ةايحلاو ةكرحلاب جومي زمر ىلإ اهنم ءزج لك لوحتي ثيح «ةيجراخلا حمالملا
 :يرتحبلا لوق نم ةيحلا رهاظملا كلتب ةروصلا جومت ىلع لدأ الو . 3):لصاوتملا

 لوحتي مل مث ةحلط لآ يف هلُحر ىقلأ دجملا تبأر ام َوأ»
 هزرباف «نيعلاب ىري ال يونعم ءىش فرشلاو ؛ةحلط لآ ىلإ فرشلا ةبسن نع ةيانك

 .20 :5 فاشكلا (2)

 .275 ص هدقنلاو ةغالبلا يف دبدج جهنم وحن (3)
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 هيلإ تفضأ اذإ اذه .2!!«اهيلإ هفن حاترتو ناسنإلا اهدهاشي ةيسح ةروص يف رعاشلا

 نأ ىلإ اطاوشأو اطاوشأ عطق دقو ريسم يف ناك دجملا اذه نأكو «لحرلا ءاقلإ ةلالد

 هب نوصتخم نذإ مهف ؛مهريغ ىلإ مهنع لوحتي نأ ىبأف «ةحلط لآ يف ماقملا هب باط

 ىلع ىقلتملا اهضرع املك لءاضتت هلحرل دجملا ءاقلإ ةلالد نأ نيبلا نمو «مهريغ نود

 نم ةدوصقملا ةلالدلا نع اهل ثحبي نأ ىلإ ةياهنلا يف هب يدؤيس ام وهو ءهلقع نازيم
 عيطتسي ال ءاحيإ نم هيوتحي امب ىنعملا ةغايصف «نيحودمملا ىدل هلحرل دجملا ءاقلإ ءارو

 .ةيزمرلا ةيئاحيإلا ةقيرطلاب ارثؤم هلعجي وأ هيدؤي نأ رشابملا ريبعتلا

 ربدتيو لمأتيو ركفي يكل هعفدتو .نعذلا ريثت ةيانكلا انربتعا اذإ غلابن ال نذإ نحنف

 دوصقملا ىنعملل فيلغت الإ وه ام يئانكلا بولسألاف# ؛هيف روديو ىنعملاب لصتي نأ دعب
 يتلا ةيسسفنلا رارسالا نم رسل لماتلا لضفب يعاولا نهذلا هنع فشكيل ؛فاقش راتسب
 رابتعاب اهكمس توافتي ةيفاغش يهو 20«. . .هلمج نع فشكلا دنع اهحيضوت يغبني
 تالالدلا تقتفت كلذ ثدح اذإف .ىنعملا ىنعمو .لوالا ىنعملا نيب ةلصافلا ةفاسملا

 .اهريغو ةيسفنلا تاءاحيإلا تعشو
 ىوقأ نم اهلعجي ام ةيلقعلا ىناعملل ىسحلا ليثمتلا ىلع ةيئانكلا ةروصلا دمتعت

 ١ : ةتيمدلا نبا لوق ليثمتلا نمو» ؛(ريثأتو ةنابإ روصلا

 ؟كلامش يف ينتريص مأ حرفأف ينتلعج كيدي ىتمي يفا ينيبأ
 ؛ةلزنملا ناوهل الاثم اهلعجو لامشلا ركذو «ةلزنملا ماركإل الاثم اهلعجو نيميلا ركذف

 اًكراشم يقلتملا لعجي ليثمت وهف .23)«ةلاح مركأ وأ لامشلا نم ةلزنم فرشأ نيميلا نال
 يف ًالصوتم ةيئاحيإلا اهيناعمل ًالثمتم ةيئانكلا ةروصلا تالالد مهف يف ايلقعو اًيئادجو

 ىلع ةرداق اهنأ امك ؛ةغايصلا كلت لالخ نم اديدج اًكاردإ عقاولا كاردإ ىلإ ةياهنلا

 دوجلاو مركلاف» ؛روصلا ةيقب هيلع ردقت نأ ردني اًصيسجت دحاولا ىنعملا تايئزج ميسم
 تايئزع نم ةدرجم اهعيمجو .غ ةيراقتم ناعم يئانكلا بولسألا ةلثمأ يف ةدوجوملا ىدنلاو

 اهب حدمب ةديصق نم وهو .«276 ص ء«هناويدب تيبلاو .46 ص «:قيقحتلا ةمدقم ؛ضيرسعتلاو ةيانكلا (1)

 :اهعلطم «فيلاو سرفلا فصي «بتاكلا يمقلا ىسيع نب يلع نب دمحم

 لعفي مل وأ هاوهن يللا لمف 2 لبقملا لايخلا مكللب ًالهأ
 .274 ص .يروغخافلا انح ميدقتو حرشي يرتحبلا ناويد عجار

 .238 ص «يتايبلا ريوصتلا (2)
 .175 ص «ةيغالب نونف (3)
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 .(!)«اهيف ةعزتنملا تايئزجلا كلت روص اذإ الإ نهذلا يف يناعملا كلت حضتت ال ةبوحم

 ةغايص يف ةقدلاب راتمب يذلا هلك يبرعلا يناللا تاليكلا عباط نع جرخت ال كلذب يهو
 الو .ةيناسنإلا تاغللا نم ريثك نع ةيبرعلا اهب تزيمت ةرهاظ يهو «تارابعلاو ظافلالا

 كلذو ؛عادبإلا لبس ءارعشلا ىلع لهست نأ اهنأش نم عونلا اذه لثم نم ةغايص نأ كش

 .ةفلتخم تاغايصب دحاولا ىنعملا نع ريبعتلاب

 اهيف ةيلكشلا ةروصلا نإف ؛تالالدلا جاتنإ يف ةيئانث ةينب تاذ ةيانكلا تناك اذإو

 امهف :كلذ ءارو نم تاياغلا تناك امهم امهضعب نع امهّلصف نكمي ال ىوتحملاو
 نأ ةقيتلاو» ءروصلا ةيقب نأث كلذ يف اهنأش ةيرعشلا ةبرجتلا راربإ لجأ نم نارفاضتي

 ائيش سيل «ثيدحلا رصعلا ىف اهتاهاجتا فالتخا ىلع ةيدقنلا سرادملا مظعم دنع لكشلا

 ,(20:يرعشلا ءانبلا يف ةينفلا ةيلمعلا رهوج وهف ؛اّيساسا لب ءايوناث

 : ربكألا شقرملل وهو .؛تيبلا انه يف رهظي ةيانكلا ةينب يف لكشلا ةميق لعلو
 (3!«ملعي ام ءرملا ءارو نمو مدن ةايحلا لوط ىلع سيلا

 فعضلاو مرهلا وأ توملا وهو ءموتحم ريصم نم ناسنإلا هب ىلتسي امع ىنك ثيحب
 نال ؛كلذ ىلع مدني الف ركبم تقو يف هلجأ هافاو نأب ءرملا ةايح ترصق اذإف «بيشلاو

 لكشلا هيف ىتأ يمكحلا ىنعملا اذه نأ تفاللا نمو .ةلاحم ال توملا يه يح لك ةياهن

 : يه ىلوالا ؛نيتمكح ىلع زجعلاو ردصلا نم لك ىوتحا ثيحب «هل ةبسانملا ديدش

 يتلا ةرابعلا يهو2 ءملعي ام ءرملا ءارو نمو :ةيناثلاو «مدن ةايحلا لوط ىلع سيل»

 وهو .مامأ ىنعمب «ءارو» ظفل رجم كلذل انفضأ اذإ اذه ءةيئانكلا ةروصلا ىلع توتحا

 اصخاش ناسنإلا ريصم حبصأ ثيحب «يعمصالا كلذ ىلإ بهذي امك دادضالا ظافلأ نم
 . كلذ نم رثكأ ةظع دجوت الو .همامأ

 :ةعيبر يبأ نب رمع تيب اهنمف ةيسحلا ةيئانكلا روصلا امأو

 .89 ص ؛يتانكلا بولسالا (1)

 .241 :240 ص ءةغالبلا يف لوصف (2)
 «نسلا ثيدح انأو تمو ةايحلا لوط ينفرفغ نإ مدنأ ال لوقي» :ةبيتق نبا لاق ١3 ١1222 ريبكلا يناعملا (3)
 ام هرملا ءارو نم :يعمصالا ؛فهلتلا ىنعمب انه اه مدنلاو ءبيشلاو فعضلاو مرهلا كلذ ءارو نم ناك اذإ
 139 ص ؛ضيرمعتلاو ةيانكلا معجارو . رسيبكلا يناعملا «مامأ ؛انه اه ءاروو ؛ءهدججو اًنبش لمع نم لرقي ١ملعي

 . توملا نع ةيانكلا يف يبلاعثلا هلمج دقو
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 (!!:مشاهو سمش دبعامإو اهوبآ لفونل امإ طرقلا ىَوُهَم ةديعبا
 ظافلآ ةيقب عم رفاضتي - طرقلا ىوهم دعب وهو - هيف ةروصلل يجراخلا رهظملا نإف

 هجوي نأ الإ نيسرادلا ضعب ىبأ دقو ءاّيحومو ايوق اًميسمت دوصقملا ىنعملا مسجل تببلا
 :يلاتلا هجولا ىلع رظنلا هيلإ

 ءامسألا هذهو ءمشاهو ء.سمش دبعو «,لفون انهو .طرقلا انهو ,ةديعب ةظفل انهف»

 يف دعب اهل ءامسأ مشاهو ءسمش دبعو :لفونف ءاهيدل ةوظحلاو ةزعلا يف كرششن

 هولع دمتسي ؛لاع ناكم يف رقتسي نأب اهيدل ىظحي اهنذا يف طرقلا اذهو «قيرع بسنلا

 . ©ءاهيلع رعاشلا اهغبص يتلا لالجلاو ةباهملاو بسنلا ولع نم
 قمعت نأ اهنأش نم تيبلل ةيرعشلا ةينبلا لخاد ةيئانكلا ةروصلا ةسارد نإف كلذبو

 زمار دعب ءاطعإ ىلع اهظافلآ عيمج ترفاضت يئلاو ءاهل ةيلكشلا ةميقلاب انكاردإ
 . ءانسحلا ةأرملا هذه اهيلع يتلا تافصاوملل

 اهرابتعاب سيل «ةيئانكلا ةروصلل ةيريبعتلا ةميقلا كاردإ ثيدحلا رصعلا يف دادرا دقل

 مت ثيحب «ةفلتخم تالالد نم هيوتحت امب امإو ءبسحف نايبلا روص ةيقبك اًيجراخ ًالكش
 ةغالبلا تناكو» «ةيكيسالكلا ةغالبلا هنم قلطنت تناك يذلاو اهل ينزل ميوقتلا رواجت

 معالا يف فقت يتلا ةيئزجلا ميسقلا نم ساسأ ىلع يبدالا لمعلا ميوقت لواحت ةميدقلا
 دودح دنع مث اهتدوجو راكفالا ةءادرو ءاهئطخو يناعملا ةحص ىلع مكحلا دنع بلغألا

 يبدألا لمعلل يجراخلا لكشلا لوانتي امم كلذ ريغو «ةيانكلاو راجملاو هيبشتلاو ةراعتسالا

 الو يلامجلاو يعامتجالاو يسفنلا ريسفتلا نم عون ىلع موقت ةيلك ةرظن هيلإ رظنلا نود
 306. . .ةفسلفب ىّنعت

 ميوقدلا نم اجهنم ضرفت روصلا نم اهريغ عمم ةيئانكلا ةروصلا تحضاأ كلذبو

 وهو ءاهنم تبلس يتلا ةفلتخملا ةيريبسعتلا اهميفو تالالدلا ءارث يف ثحبي يذلا لماكتلا

 تالالدلاب عشت يتلا ةيئانكلا ةزمارلا داعبالا كلتل نطفتلا الول رونلا ىريسل ناك ام جهنم

 . ةيئاحيإلا
 :ًالثم لبقم نبا لوق يف ءاج ام تالالدلا كلت هنزتخت ام ةلثمأ نمو

 لوط نم هيلع لد امب ىتأف اهقتع لوط فصي أ دارأف# :لاله وبأ لاق :«387 ص ءنيتعانصلا عجار (1)

 .387 ص «نيتعانصلا مجار «قتعلا لوطل فدر طرقلا ىوهم دعبو ؛طرقلا ىرهم
 .208 :207 ص ؛ةييرعلا ةغالبلا يف ةغلابملا (2)
 .236 ص «ينايبلا ريوصتلا (3)
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 (!)«رفس ىلع انك ولو يلابآ الو يتلحار روثأملاب ديفا ينإ»
 يتلا ةديمحلا لاصنلا نم امهو - ةلحارلا رحنب - ةعاجشلاو مركلا نع ىنك ثيحب

 ام امأو» :ابطابط نبا لاق ؛يبرعلا عمتجملا يف اًميضو هلعجت وأ اهبحاص نأش نم يلعت
 لالخف ءهيف هلاح دض ىلع ناك نم تمذو ءاهاوس هب تحدمو ءاهقالخأ يف هتدجو

 ءاخسلا :قُُخلا يف اهنمو ؛ةطسبلاو لامسجلا :قْلخْلا يف اهنم ءةريثك ةروهشم
 ءاطعإو «؛فايضالا ىرق نم اهانركذ يتلا لالخخلا هذه نم عرفتي امو . . .ةعاجشلاو

 ,(2)«. . .ةافعلا

 ايدحتم رصقي وأ لوطي دف يذلا ءرفسلا ءابعأ مشجتو ةلحار الب يقب نإ يلابي ال وهف

 يف ترفاضت دقلو .هرذنب ءافولا ىلع دهعلا هفن ىلع اًعطاف «لاوهالاو باعصلا كلذب

 يف ةزمهلا توص ديدرت يف ةلثمتملا يتوصلا سناجتلا رهاظم ضعب تاللالدلا كلت راربإ

 ام وهو ؛هزجعو تيبلا ردص يف كلذو «يلاوتلا ىلع ؟يلابأ»و «روثأملابهو «ديفأ»و ؟ينإ»
 . يلخادلا عاقيإلا ىلإ فاضني يقيسوملا بسانتلا نم اعون ققحي

 ليبق نمو «يراجملا ريبعتلا ناولأ نم نول اهنأ نم اًقالطنا ةيئانكلا ةروصلا تلوانت

 نيلمهم «ةرظنلا كلت نمض ىمادقلا دقنلاو ةغالبلا ءاملع اهجلاع دقو «ةيئزملا ةروصلا

 قايسلا راطإ يف اهولوانتي ملو ءاهريغو ةيعامتجاو ةيسفن ةزمار تالالد نم هلمحت ام

 لكب طبترت ؛يقلتملا ىلإ اهلقن اهب متي ةليسر مهأ اهنوكل ءاهلك ةيرعشلا ةبرجتلل ماعلا
 .اهريغو تارابعلاو ظافلالاو نرولا يأ .ىرغخألا يبدالا صنلا تاموقم

 ةفطاعلا اًضيأو ءصيخشت نم هنع عرفتي امو ؛لايخلا يهف اهتانوكم مهأ امأف

 ضعب ءاش دقو .ةيغالبلا روصلا نم ريثك اهيف كرتشت ةيعون صئاصخ يهو «ءاحيإلاو
 ءحيصفلا ظفللا :اهمهأ نم ىرخأ رصانع تانوكملا كلتل فيضي نأ الإ نيسرادلا

 «عقوملاو ءلكشلاو .مجحلاو .فيلاتلاو مظنلاو ؛يقيسوملا عاقيإلاو «قايسلاو ؛ةلمجلاو
 .معطلاو «ةحئارلاو .ةكرحلاو .نوللاو

 ةلثمالا نم اهطبنتسي يتلا جئاتنلاو ماكحالا لك ديؤي نأ هعسو ام ثحابلا لواح دقو

 نم ريثأ ام ضعب كلذ ىلإ هعفد دقو .كلذل قئال ينارجإ لاجم مهأ اهرابتعاب دهاوشلاو

 :يباحصال يتقان رقسصعأ نأ دعب لحرأ نأ يلابأ ال :لوفي* :ةبيتمت نبا لاق . 1079 :2 ريبكلا يتاعملا (1)
 . 1079 :2 ريبكلا يتاعملا هدنرفلا وهو رئالا وف فيسلا :روثاملار
 .50 ص ءرعشلا رثيع (2)
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 لطاب ءاعدا وهو ءزاجملا روص ىقاب نم ءاحيإ لقأ اهنأ نم ةيئانكلا ةروصلا لوح لدج
 . ةيئاحيإلا تالالدلا نم ديدعب رخزت اهنوكل ؛هساسأ نم

 : ,ةيعامتجالا ةايحلاو «ةعيبطلا :قالطإلا ىلع اهمهاف ؛ةيئانكلا ةروصلا رداصم امأو

 . روصلا ةلثمأ ديدع ةسارد لالخ نم هيلع فوقولا نكمي ام وهو ؛نهذلا تاروصتمو
 روصلا عيمج ضارغأ نع اهمومع يف جرخت الف ةيئانكلا روصلا نم ةياغلا امأو

 تاللالدلا تاذ ينامعملا رتسو «عانفإلاو ريثأتلاو لامجلا اهمهأ نمو ءاهلك ةيزاجملا

 نم ةيسح روص يف ةقيفدلا ةيونعملا تالالدلا ريوصت وأ هراجيإلاو ةغلابملاو ةطقاسلا

 .صيخشتلاو ميسجتلاو ليثمتلا قيرط



 يناثلا لصفلا

 ةيعامتجالاو ةيقلخلا ميقلاب اهتلصو ةيانكلا
 ليحت يتلا ةيلالدلا تاعاعشإلاب نئلم هنأ يئانكلا ريبعتلا تانوكم يف لماتملل حضني

 ميركلا نآرقلا يف درو اذإ وهو «هنع ريبعتلا مت يذلا فقوملاو «هيف أشن يذلا أشنملا ىلإ

 يقالخخالا دعبلا تاذ ثالالدلا كلت نم لخي مل نيبم يبرع ناسلب لزن اًباطخ هرابتعاب

 ةيانكلا اهب تيظح يتلا ةيسمهالل اًكردم يريونلا لثم ملاع ناك امبرو .يعامتجالاو

 داعبالاو لالظلاو .ةينايبلا هبيلاسأ نيب اهآوبت يتلا ةلزنملاو ميركلا نآرقلا يف ضيرعتلاو
 عفد يذلاو» ؛برعلا مالك يف امهدهاوش ىدعتي اراثكإ امهنم رثكأ ثيحب ءاهالمح يتلا

 مالك يف ناردان ةيانكلاو ضيرعتلا نا ميركلا نآرسقلا نم هدهاوش نم راثكإلا ىلإ يريونلا

 ىلإ عونلا ءاقترا عم ريثك نآرقلا يف امهنكلو ءامهردق ةسافنو امهلامعتسا ةقدل ؛برعلا

 يف زجعملا هصن قوفتو ميركلا نآرسقلا ةيانع ىلع لدا الو .(!)!:ىراجي ال يذلا دحلا
 « هنع متكتلا نسحي امب حيرصتلا مدعو ؛ةيفالخاألا لثأا نع ريبعتلا نم يئانكلا ءادالا

 ءاقل نم ءاسنلاو لاجرلا نيب مقي امع هتايانك نم هلك كلذ ىلع لدأ ال هب رهجلا مدعو

 تايانكلاب اديدش اًباجعإ يبلاعثلا بجعأ دقو «ضارغالا نم هريغو لسنلل بلط نمو
 هللا ةباتك نم فطلا الو لمجأ الو نسحأ ال ...» :لاق ؛رمالا كلذ نع ةينآرقلا
 زع هلوقو «[ءاسنلا] 4422 ... ضعب نلإ مكضعب ئضفأ دفو ... » :هلوقب كلذ نع ىلاعت
 . . نهل سابل مدنآو مكل سان نه ... > :هلوقو «[فارعالا] 4« 2059 ... اًهاَنَمَن امن... > :هركذ
 «[ةرقبلا] « 29 ... مكل هللا بك ام اوغتباو نهورشاب نآلاَق ... > :هلوقو ء[ةرقبلا] 4429
 نهنم هب مكعتمتسا اَمَف ...> :هلوقو ء[ةرقبلا] « 75 ... مش نأ مككرح ارناف ... > :هلوقو
 :مالسلا هيلع فسوي نع ةياكح كلذ بلط نع ةيانكلا يف هلوقو ء[ءاسنلا] 44222 ...
 نساحملل همالك عمجأ ام هللا ناحبسف ؛[فسوي] 4« 422 ... يِبسُفُن نع يقدولر يه ... »
 ناك دقو .(©0«هظفلو هانعم يف هطسبو هراجيإ ىلع زاجعإلا رثآ رهظأ امو «فئاطعللاو

 نم يتلا ةيقالخالا ةهجولا عمتجملا هيجوت يف غلابلا هرثأ ينآرقلا يئانكلا ىحنملا اذهل
 نع ربعم نم كانه سيلو «شحاوفلا باكترا نع هدعبتو تالزلا نم همصعت نأ اهنأش
 مظنلاو :هديلقت ءابدالاو ءاغلبلا لواح يذلا ديجملا ينآرقلا صنلا نم رثكأ نيدلا ميلاعت

 دئاقعب رعشلا ديقتي نأ» :ىري سانلا ضعب اندجو لب ءهجهن ىلع ريسلاو ؛هلاونم ىلع
 وأ امهيلع جورخلا سانلل حي ام يناعملا نم لوراتتي الآو .قلخلا دعاوقو «نيدلا

 رظحي نأو ؛قلخلاو نيدلا عم ةقفتم مهفطارع ءارعشلا لعجي نأو ءامهروماب ةناهتسالا

 .9):ىوهلا لويم عجشي وأ نيدلا يفاجي اميف لوقلا مهيلع

 هياتك نم 7 :3 نيلزملا يف صضيرعتلاو ةيانكلا نع ثدحت يريونلا نأ امك .158 ص :ةغالبلا يف لوصف (1)

 . 32 ص ءةياتكلا نف يف ةياهنلا (2) .5برالا ةياهن»
 .399 :398 ص .برملا دنع يبدالا دقتلا سسأ ءيودب دمحا دمحا (3)
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 ءايحلاو نامتكلاو رتسلل ةيعدتسملا يناعملاب حيرصتلا مدع ةقيقح ميركلا نارقلا دكأ دقو

 ظافلالا ...2 نع هداعتبا ةلثمالاو كلذ ىلع دهاوشلا نمو ءهنم عضوم نم رثكأ يف

 نع هللا ةيانك لثم نآرقلا تايآ نم ريثك يف ركذ امو ءاهب حيزصتلا حبقتسي يتلا ةئيذبلا
 4« 422 ... مكئاسن ىلإ ثقرلا مايملا هلل مُكل لحأ» :ىلاعت هلوقك ؛ثفرلاب عامجلا
 « <22 ... متش نأ مكثرح اونا مكل ثرح مكؤاسن» :ىلاعت هلوقك ثرحلاو ...[ةرقبلا]
 نودهْتَي ال نيذلاو » :ىلاعت هلوق يف وغللاب ةنجهتسملا ءايشالا نع هتيانك لثمو . . .[ةرقبلا]

 «ةنجهتسملا هظافلاب ءيشلا نوركذي يأ ؛[ناقرفلا] 4 20 اًمارك اوُرُم غلاب اورم فو روزلا

 لكش ثيحب .«6)1هل نيركنم هنع نيضرعم هلوق نع نوهزنتيو ؛هظفل نع نونكي امنإو
 عئاقولا مسجت هروص تتأف «ةيقلخلا يناعملا ةغايص يف لثمالا بولسالا يئانكلا ريبعتلا
 صخلت يه وأ ؛يقلخلاو ينيدلا سحلا هيدل فعض نم الإ اهب حّرصي ال يتلا دهاشملاو
 . هنع دعتبيو ءرملا هبنجتي نأ بجي امم لوقلا نم شحاوفلا

 فقت املثم درفملا ظفللا يف اهئيجم وه تايانكلا هذهل ةيوغللا ةينبلا ىلع بلاغلا نإ
 .ءاهاشغت»و ««ثفرلاةو ؛«وغللاةو ؛«ثرحملا)و ««ةرشابملا : ةلالد ىف كلذ ىلع

 . «سابللا»و 1 «ءاضفإلا»و

 4« 202 ... نهنم هب مكتمتما ...» :لثم ؛ةبكرملا ظافلالا يف ئجت نأ ردانلا نمو
 .[فسوي] « <22 ... يسْفُن نع يتدوار ... 8و [ءاسنلا]

 ىلإ اهلوح يلالد ريغت نم بيكارتلاو تادرفملا كلت باصأ ام ىلإ نطفتلا نم دب الو

 حرش دقو .لولدم نم رثكأ ىلإ ةيباعتسالا اهتاقاط كلذب عسوف ؛هيلإ تلآ يذلا عضولا

 ريغتلا اهبيصي ةملكلا ةلالد نأ امكو» :هلوقب تالالدلا كلت قاطن عسوت نيسرادلا ضعب

 بيكارتلا بيصي ريغتلا نم عون مهأو هريغتلا اذه هبيصي بيكرتلا نإف «يلالدلا
 نع ريبعتلل ماختسُت لاثمالاو ةيئانكلا تاريبعتلا نإ ذإ ؛ةلالدلا عيسوت وه ةيحالطصالا
 موقي نأ عيطتسي هنأل كلذ ؟لثملا وأ ريبعتلا هيف اشن يذلا لوالا فقوملل ةهباشملا فقاوملا
 ةايح يف هل امل «ةيلاثم ةقيرطب هباشملا فقوملا اذه نع رّبعت يتلاو ةيلالدلا ةفيظولاب

 اميف ةلالدلا ملع متهيو ءهيلإ ةجاحلا نيح ىعدتسيف «يلالد حوضو نم ةيوغللا ةعامجلا
 مهفت نأ عيطتست كنإف «ةيعامتجالا اهتالالدبو «ةيحالطصالا تاريبعتلا هذهب متهي

 تادرفم ةسارد لالخ نم ةيتايحلا هتاسرامم عيمجو «هتشيعم قرطو هديلاقتو بعش تاداع
 )6 . . .ةيحالطصالا هتاريبعتو هتغل

 .263 ص «ةينايبلا ةروصلاو نآرقلا (1)

 . 144 ص ؛ةيقييطتو ةيرظن ةسارد ةلالدلا ملع ءرديح ضوع ديرف (2)
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 :لاقي ؟هاوحو هاطغ :اًيشغ يشغ» :مهلوق نم وه رخآ ىنعم نع لوقنم نايشغلاف
 ثرحلاو .(17:توملا هيشغو ؛باذعلا هيشغو جوملا هيشغو ؛ساعنلاو ؛ليللا هيشغ

 ثارحملاب اهّقش :اًبرح ضرالا ثرح# :مهلوق نم ةهباشملا قيرط نع لوقنم
 نالف اغل لاقيو .ًالطاب لاقو أطخأ :(وغل لوقلا يف اغل» نم هلصا وغللاو .(2!«اهعرزيل

 لام :قيرطلا نع - و ءباوصلا نع - و «هب ملكت :اذكب اغلو .وغللاب ملكت :اًوغل
 ءاهترشب هترشب تسمال ءاراشبو ةرشابم هجوز رشاب» نم ةرشابملاو .«. . .(3)هنع
 حرص :اًئوفرو - اًنفر - همالك يف ثفر» :مهلوق نمف ثفرلا امأو .2406. . .اهيشغو
 نم اهب عاتمتسالا ليبس يف ةأرملا نم لجرلا ديري امل ةعماج ةملك :ثفرلاو .حيبق مالكب

 الخ :ةأرملا ىلإ -و «هب هملعأ :رسلاب نالف ىلإ ىضفأ نم ءاضفإلاو .20)«ةيانك ريغ

 :اهسفن نع ةأرملا -و .هغوارو هعداخ ءاداورو ةدوارم هدوار» نم ةدوارملاو 60: .اهب

 .2706. . .ةأرملا نم ةدوارملا نوكت دقو ءاهب رجفي نأ بلط

 حالطصالا ةرهاظ ىلإ ةدنتسم - ةيئانكلا يأ - ةديدجلا بيكارتلا ةلالد نأ نيبلا نمو
 ذخانلو ءاهتادرفم ئزجن لالخ نم مهي ال اهضعب نأ كلذ ؛ديعب دح ىلإ يعامتجالا

 22. مشد لأ مكلرح اوناق مكل ثرح مكواس ف :ىلاعت هلوق كلذ يف لاثملا ليبس ىلع
 ةمكل ثرح»١و «مكؤاسن» لالخ نم مهفت ال عامجلا ىنعم ىلع هتلالد نإف ؛[ةرقبلا]

 ب «اوتأف» :قلعت وأ ءمكل ثرحب مكؤاسن قيلعت نم مهي ال دق امك :«مكئرح اوتأف»و
 .؟متنشا

 نإ تايانك ةدعب ةأرملاو لجرلا نيب ثدحي امع ىنك دق ميركلا نآرقلا نأ تفاللا نمو

 يف ظفللا ركذ شحفي» نأك ءدحاو ضرغو ةلالد تاذ اهنأ الإ ةغيصلا يف تفلتخا

 نهودعاوت ال نكلو ... » :ىلاعت هلوق هنمو . . .عبطلا هنع وبني ال امب هنع ىنكيف ءعمسلا

 لوقي امك- ىرخأ ةفيطل هيفو ءرسسلاب عامجلا نع ىنكف ؛[ةرقبلا] 4629 ...ارس
 الإ مهادع ام هرسي الو ءرسلا يف نييمدآلا نيب نوكي ام ابلاغ عامجلا نأ وهو  يشكرزلا

 .653 2 طيسولا مجسعملا (1)

 .164 ء1 طيسولا مجسملا (2)

 .831 :.2 طيسولا مجعملا (3)

 .58 ١1 طيسولا مجعملا (4)

 .358 ؛1 طيسولا مجعملا (5)

 .693 :2 طيسولا مجسملا (6)

 .381 :1 طبسولا مجعملا (7)
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 لوخدلاو ثفرلاو «ةسمالملاو سمللاب عامججلا نع ةيانكلا نآرقلا ةداع نمو ءاذه .بارغلا

 يرتسعي ام ىلإ زمرت ةيجولوكيس ةلالد رسلاب عامجلا نع ةيانكلا يفو .2176. . . حاكنلاو
 ردبي نأ نكمي ام وأ ءهل نيرخآلا نطفتب هساسحإ ءارج نم سجوت وأ فوخ نم نانإلا

 عناوم لاب ساحإلا هردصم فوخن وه :رخآ ىئعمب وأ ؛هتبحاصيو هب ريهشت نم ههاجت مهنم
 بولسأ لعلو» .«ةأرماو لجر نيب عقت يتلاو ءاهتاذ دح يف ةيلمعلا عمتجملا اهب طيحي يتلا

 بنجتي نأ ءرملا هب عيطتسي يذلا ديحولا بولسالا وه نايبلا بيلاسأ نيب نم ةيانكلا
 اهدحو ةيبرعلا ةغللا يف سيلو تاغللا يفف .مارحلا مالكلا وأ ةسيسخلا ظافلالاب حيرصتلا

 ءوس وأ حبق وأ ةطلغ وأ ةوفج اهب حيرصتلا ىف ىريو . . .ةقثال ريغ دعت تارابعو ظافلأ
 ةيخلا ظافلألا هذهب حيرصتلا وأ قطنلا يف ةقايللا مدعو .ليبسلا كلذ نم وه ام وأ بدأ

 دق  عامتجالا ءاملع لوقي امك - مارحلا مالكلا ةرئاد يف لخدت يتلا ةنجهستسملا تارابعلاو

 نوكي دقو «ةراس ريغ تالاعفناو رعاشم نم سفنلا يف هدلوت امث زازئمبشالا هثعاب نوكي

 بادآ ىلع جورخلاب ءرملا عفدي نأ نم فوخلاو ؛فينعتلاو دقنلاو موللا نم فوخلا هشعاب

 انيبو اًعنآ هانركذ يذلا ينيدلا عراولا كلذ ىلإ تفضأ اذإ اذه .(2!«هيف شيعي يذلا عمتجلل
 نأ كلذ يف انبسحو .عمتجملا دارفأ هب مزتلي نأ بجي ام عم اقفتم هيف ةيانكلا بولسأ ئجم

 بجوتست يتلا يناعملا كلت نع نآرقلا اهب ربع يتلا ةيفيكلا يف ىرحتي ءاملعلا ضعب دجن
 َنوُظفاَح مهجورُفل مه نيذلاو» :همسا زع هللا لوق يف» :لوقي ظحاجلا اندجو ثيحب ءرتسلا

 اهنإ ء[ميرحتلا] 4752 ... اهجرف تنصحأ يتلا نارمع تبا ميرمو » :هلوقو ؛[نونمؤملا] 4422
 وه اهنم ضرغلا نأكو «حيرصتلا اهيلع بلغي ةيانك يهو .(6)3. . .ةروعلا نع ةيانك

 ىواستت ثيحب ؛باطخلاب مهصخ نيذلا صاخشالا يف هريغ ىلع يناسنإلا بناجلا بيلغت
 .ةيرشبلا تاقولخملا ةيقبو مهتلزنم

 [دوه] 447 ... تكحضف ... » :ىلاعت هلوق ىف كحضلا ةلالد نورسفملا لوأت امبرو

 يرتعي امع ريبعتلا يف عوقولا ةردانلا تايانكلا 05 ,(4)«ضيحلا نع ةيانك هنإ) :اولاقف

 هزجوتو ىنعملا ىلإ ئموت ةيانكلا تتأ دقو «لجرلا نود يه اهب ةصتخم تالاح نم ةأرملا

 . ريكفتو لمأت دعب ةلالدلاب سفنلا يف عشي ظفل يف تعفو اهنأ ثيحب «حيرصت ريغ نم

 .303 «2 نآرقلا مولع يف ناهربلاو 2248 ص «يناببلا ريوصتلا ,فرش دمحم يغشح (1)

 .225 ص «نايبلا ملع (2)
 .27 ص .ةبانكلا نف يف ةياهنلا (3)
 .41 ص ءقبالا رفصملا (4)
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 وأ...» :هلوقب» طئاغلاب ةجاحلا ءاضق نم لكالا بقعي امع ينكي ميركلا نآرقلاو

 اوناكو ءضرالا نم نئمطملا ناكملا : طئاغلاو ء[ءاسنلا] « 4259 ... طئاقلا نم مكَم دَحأ ءاَج

 هنم اوقتشاو همساب ثدحلا ارمس ىتح مهمالك يف كلذ رثك مث ءاذابتناو (رتست هنونأي
 مهأ نم قع يذلا لامعتسالا ةرثك نع ةدلوتم ةيانكلا هذه نإف كلذبو ,4(!)!طوغت لعفلا

 يف نامهسي امهالك هلومخو لامعتسالا عويشف» «ظافلالا ةلالد ريغتل ةيدؤملا لماوعلا

 يتلا ةيسفنلاو ةيعامتجالا لماوعلا ىلع نافقوتي امهنأ امك ءظفلل يلالدلا رييغتلا ةيلمع

 كلذ نع مجن دقو ؛220:اهلامعتسا يف ظفللا لوادتل ةيوغللا ةعامجلا لوبق ىدم ددحت

 نأ ىلع لدي ام وهو ؛«طوغت» لعفلا يه ةديدج ةلالد دلوت - ودبي ام ىلع- عويشلا

 لعفلا نم تذختا ثيحب ءاهلمعتست يتلا ةيوغللا ةعامجلا ىدل الوبق تبستكا ةبانكلا

 تايانكلا ضعبب كلذ نع ميركلا نآرقلا مسوت دقو .ثادحإلاب مايقلل زمر «طرغت»

 4« 4222 ....ماعُطلا نالكأي اناك ... » :ىلاعت هلوق يف نيرسفملا ىفعب لاقو» ءىرغخألا

 .[ناقرفلا] « <22 ... قاوسألا يف يشّميَو ماعْطلا لكأي لوسرلا اذهل ام... » :هلوقو ء[ةدئاملا]

 دقو .لضفلا ضفنو لكالا ةقاع نم هل دب الف لكأ نم نال ؛ثدحلا نع ةيانك اهنإ

 نم هلهأ لاني امو عوجلا سم نأ اوملعي مل مهنأك :لاقو ءريسفتلا اذهب ظحاجلا مهباع

 هللا مهانغأ دق ايش مالكلا ىلع اوعدي ىتح نوقولخم مهنأ ىلع ليلدب لدآ زجعلاو ةلذلا
 ,(3):هنع

 ال ظحابملا نإف ؛«ةيانكلا يف موزلملاو مراللا» ةركف ىلإ ءدرم فالخلا اذه نأ رهاظلاو
 :موزلملا وهو «ثدحلا ىلإ يدؤي نأ يلاتلاب مزلي ال ءامزال هرابتعاب ماعطلا لكأ نأ ىري

 يف اهريغ نع ينغت دق عوجلاك ةمالع نأ ىلع ةدابر ؛نيرسفملا ضعب كلذ ىلإ بهذ امك

 .نيقولخم مهنوك ةفرعم

 نأ هبسحو «ةيقالغخالا ميقلاب ةلصتملا ةيانكلا نم و هللا لوسر ثيدح لخي ملو
 اهلعجي يذلا ليبسلا ىلإ ةمالا هيجوت ىلع موقيو ؛قالخالا مراكم ممتيل ثعب دق نوكي
 ىشغت نأ دعب ءاهب بهذت يتلا ةفصاعلا حايرلاو ةكاتفلا ضارمالا يشفن نم نمأم يف
 .داسفلاو لالحتالا اهيف مقافتيو « ةليذرلا اهيف

 71 ص «ةياتكلا نف يف ةياهنلا (1)

 .91 ص «ةيقيبطتو ةيرظن ةسارد ةلالدلا ملع ءرديح صضوع دبرف (2)
 2 .«7] ص .ةيانكلا نف يغ ةياهنلا (3)



 وهو ءدمحي ال ام بقفاوعلا نم هلام بانتجا ىلع ضح اهيف يتلا تايانكلا نمو

 نمو: :برأآلا ةياهن يف يريونلا هيلإ راشأ ام ءوسلا تبنلا يف ءانسحلا ةأرملاب جاوزلا

 اهنم ؛ةياتكلاب هبشأ لاثمألا يف درو دق ناك نإو وهو وكي هللا لوسر مالك يف تايانكلا
 ريسفتو ءءوسلا تبنملا يف ءانسملا ةأرملا اهب ديري ««نمدلا ءارضمخو مكايإ» :ِوكَي هلوق

 تبن رطملا هباصأ اذإف «ضرالا نم ةعقبلا يف رعبلا وهو ؛نمدلا عمجت حيرلا نأ :كلذ

 ءاهلامجل ءانسحلا ةأرملا هذه اوحكتت الف :لوقي ؛ثيبخلا نمدلا هتحتو زتهي اًضغ نب

 : ثراحلا نب رفر لاقو .اهدالوأ يف عرزن هوسلا قارعأ نإف «نمدلاك ثيبخ اهتبنمو

 (!)ءايه امك سوفنلا تازازَح ىقبتو ىرثلا نمد ىلع ىعرملا تبني دقو
 نم ام بيجعلا ليثمتلا نم اهيسف ةأرملا كلت نع نمدلا ءارضخب ةيانكلا نأ كش الو

 نارتفالا ةبقاع يف المأتي يك نادجولاو لقعلا لب ال ءمشلاو رصبلا يتساح ربثي نأ هنأش

 لاثمأ بانستجا ةرورض يف ةلثمدملا ةظعلا دسمت نأ ةيانكلا تعاطتسا دقو ءاهب جاوزلاو

 يدؤيف ةمالا مسج يف يرسي يذلا ءابولاب هبشأ ءانساف ايرشب اًجذومن اهرابتعاب ةأرملا كلن

 يرهرألا روصنم وبأ لاق» نأ فيرشلا يوبلا ثيدحلا بادآ ىلع ةلدالا نمو .اهلاوز ىلإ

 نم اهلصأو ؛نهرابدأ نع ةيانك اهنأ» :نهشاحم يف ءاسنلا نايتإ نع 85 يبنلا يهن يف
 ظفل١ باصأ يذلا يلالدلا ريغتلا هرسفيف «شحلاب ةأرملا ربد نع ىنكي نأ امأف .(2):شحلا

 ريغتلا كلذو ؛ءارحصلا عمتجم وه عمتجملا نأ رابتعاب عمتجملا لخنلا وهو ,««شحلا

 يتلا تاملكلا رثكأ نأ ظحوُل دقو» :اًبيرقت تاغللا عيمج يف تالالدلا كلت ىلع قبطني
 امم اهوحنو ءةيسنجلا يحاونلا نع ريبعتلاب ةقلعتملا ظافلالا يه «ةلالدلا طاطحنا ىلإ ليمت

 اهنم الدب زيلجنإلا لممعتسا ؛ةيزيلجنإلا 5طن:4 ةملك كلذ نمو ...لجخلا رعاشم ريثي

 ةملك انلامعتسا كلذ نمو ؛لجخلاب مهرعشت تحبصأ اهنال ؛ةيسنرفلا (126:2186 ةملك

 هذه نأل ؛ناكملا اذه ىلع ةلادلا ءامسالا نم اهريغ وأ «هايمللا ةرود نم الدب اًبلاغ مامحلا

 ١153 ص :ةغالبلا يف لوصف :يلع وبأ يدمح تاكرب دمحم نع ًالقن «بدألا نونف ىف برالا ةياهن (1)
 :ءاملاو ناكملا نمدتو ءدبلتخلا دامسلا :نمدلا «22 ص .ةيانكلا نف يف ةياهنلا عجارو 154 .3 برالا ةياهنو

 .فوخ وأ ظيَغ وأ مجو نم بلقلا يف زحي ملأ :زازحلا :تارفزحلا .منغلاو لبإلا ثاورل هيف تطقس
 (ج) .اضوتملا -و .؛فينكلا-و ٠عمتجلل ليخنلاو ؛ناتسبلا :شحلا» امآو ,«27 ص «ةيانكلا نف يف ةياهنلا (2)

 .176 «1 طيسولا مجعملا هناثحو .شوشح



 ةيوبنلا ةيانكلا نأ ظحالملا نمو «(17«ةرذقتسم ءايشأب اهطابترال لجدلاب ويفك تاملكلا

 كراشت ساوحلا عيمج لعجي .ءاحيإ ئلتمت اهنأ الإ ةعيبطلا نم ةلوقنم اهتروص تناك نإو

 نع اًيهن نمضتت - ةيانكلا يأ - يهو ءرصبلا ةماح اهنم ركذلاب صخنو ءهكاردإ يف
 .هاوحفب حيرصتلا رفعتي تامرحملا نم مرحم باكترا

 :هلوق يهو ؛حاكنلاو ةروعلا نع خيي لوسرلل ىرخأ ةيانكب يبلاعثلا بجعأ دقو

 ةفاطل ىلإ رظناف .«كتليسع قوذيو هتليسع يفوذت ىتح .ةعافر يعجارت نأ نيديرتأ»

 ريغصتت يه ىتلا ؛ةليسعلاب حاكنلاو ةروعلا نع هتيانك نسحو هقنور ةرثكو مالكلا اذه

 نسح يف حيلمتلل هرابتعاب (37ريغصتلا مهسا دقو ,22):ثنؤيو ركذي وهو 2لمعلا

 . هنايبو ىنعملا حيضوت ةدايزو ريوصتلا ةغايص

 :لاق مث «نيدو لقع تاصنئان نهنأ :ءاسنلا نم ملي اميف» مالسلا هيلع هتايانك نمو

 كلذ نم دوصقملا سيلو . (4):ضيسحلا نع ينكي ءاهرمع رطش نمهادحإ ةالصلا عدت

 عضو نم هيلع يه ام ىلع تقلخ اهنوكل ؛اهيلع لماحتلا وأ ةأرملا ىلع مجهتلا

 موقت الآب ةأارملل هيف صخر يقيسقح رمأ ريرقت وه امإو ءلاجرلل فلاخم يجولويب
 نأ كش الو ءاضئاح نوكت امدنع هب رمت يذلا يفرظلا اهعضول (ريدقت ةينيدلا ضئارفلاب
 .اهيدل ينيدلا عزاولا فعضي نأ هنأش نم ضئارفلل اهكرت

 نم نال ؛(5):هقنع نم مالسإلا ةقير علخ» :هلوقب دحلملا نع ْكَي لوسرلا ىنك دقلو

 لصنتي كلذب هنأكو ء؛ةحمسلا ةنايدلا يهاونو رماوأ لك نم للحتي نأ دحلم لك نأش

 مئاهبلا صلختت املثم يصامملا باكترا نم هعنمتو هديقت يتلا ةيقالخألا لثملا لك نم

 .اهدشت يتلا اهتقير نم باودلاو

 .86 :؛85 ص «ةيقيبطتو ةيرظن ةمارد ةلالدلا ملع (1)

 .28 227 ص « ةيانكلا نف يف ةياهنلا (2)

 وأ هتنامز بيرقتو .هنأش ريفحتنو :هئيمك وأ ءيشلا ثاذ ليلقت اهنم دتاوغل يناي دقو «ليلقنلا ةغل ريخصتلا (3)

 دمحأ عجار . بيبحو تنب يف «بيبحو ةينب يف امك حيلمتلا مهضعب دارو .هتلزنم بيرقت وأ ءهناكم
 . 128 ؛123 ص ؛«فرصلا نف يف فرعلا الش: باتك ؛يوالمحلا
 .41 ص ءةيانكلا نف يف ةياهنلا (4)

 طبرل ةقلح وأ ءىرع وف لبح :قبرلاو «قيرو قابر (ج) قبرلا ةدحاو :ةقبرلا . 90 ص .قبالا ردصملا (5)

 1 .325 .1 طيسولا مجعملا ؟باردلا
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 ةصاخلا تايانكلا ضعبب دحلملا نع ةيانكلل تدمع راصمالا ضعب نأ تفاللا نمو

 هنأ نع نوئكيو ءرارحألا نم وهو ءرح نالف :اولاق (دحلم ناك اذإف» :كلذ نم ؛اهب

 طرخت اهنال ؛ةطارخلا ةكم بالكل لاقي ذإ ؛طارخلاب اونك امبرو ؛.ةعيرشلا ةقبر نع
 . .ردغ الب ةكم بالك نأ امك نيد الب دحلملا نأكف ءاهردغو اهدئالق

 ليفو «مالسإلا رج ربع دق هنأ نونعي ءربع دق نالف :دحلا نمل نولوقي دادغب لهأو

 لزي مل هنأ نع ينكي .ناكملا كلذ يف تدلو :لاقف ؟تربسع له :مههفعبل

 ةبسانملا يف ةتوافتمو ةديدع هنع تايانكلا نكلو ءدحاو داحلإلا ىنعمف .217:. . .كلذك

 دحلم لك لاح هيلإ لوؤي ام روصي ديعبلا اهلولدم نأ مغر ءاهتلكش يتلا اهتانوكم نيب
 امم اهيف سامغنالاو ؛ةليذرلا يواهم يف قالزنالاو ءةيقلخلاو ةينيدلا ميسقلاب ثبع نم
 كردلا يف كاذب وهف ءكردت الو يعت ال يتلا بالكلاو مئاهبلا ةعيبط ىلإ برقأ هلعجي

 1 . ةينوكلا تاقولخملا بتارم ىندأ يفو لفسالا

 هنم يرعشلا ءاوُس ؛يبرعلا يئاسللا باطخلا يف تايانكلا نم ريثكب ةأرملا تيظمح دقلو

 نود ةعولو اهيلإ قوش نم مهب ملآ ام ريوصتب نيعلوم ءارعشلا اندجو ثيحب «يرثتلا وأ
 عمتجلملا يف ذ ةزيمتم ةناكم ةأرملل ناك اذإو .مهرمأ حضتفي نأ ةفاخم ءاهمساب حيرصتلا

 لصاوتلاو ةيحضتلاو بحلاك ةليبنلا ةيناسنإلا رعاشملا لكلو فرشلل زمر اهرابتعاب يبرعلا
 نود اًيحالطصا اًرمر اهيلإ زمرت يتلا ءايشالا فانصأب اهتع اونك ءابدالا نإف «ةايحلا عم

 نمو» :عبصإلا يبأ نبا لاق ؟ةلخنلاب ةأرملا نع مهتيانك» :كلذ ةلثمأ نمو «حيرصت

 :برعلا ضعب لوق ةيانكلا حيلم
 مالسلا هللا ةمحرو كيلع قرع تاذ نم ةلسخن اياالآ

 را مر ا نراغ ينوربخف كنع سانلا تلأس
 (2!ءارحلا هطلاخي مل وه اذإ 'ساب - هللا لحا امب - سميلو '

 برعلا ةداع نمف ءانهلا امأف «ثفرلا نع ءانهلاو «ةأرملا نع ةلخنلاب ىنك رعاشلا نإف

 ةياتكلا فيرط نمف ةأرملا نع ةلخنلاب ةيانكلا امآو ؛كلذ لثم نع اهب ةيانكلا
 «ةيوارحصلا ةعيبطلا اهردصم ةلخنلاب ةأرملا نع ةياتكلا نأ ىفخي الو .(3)اهيرغو

 .90 ص ؛ةياتكلا نف يف ةياهنلا (1)

 لاقيو ؛كانه اه :لاقيف «باطخلا فاكو ءانه اه :لاقيف ؛هينتلا اه هب لصتو ءديعبلل ةراشإ مسا :انهلا (2)

 .998 :؛2 طيسولا مجصملا .ديعب حت :انه ام اه : ضيبلل

 .418 ص ؛؟ناييلا لقاسمل ةيليلحت ةسارد ينايبلا ريوصتلا» نع القن .146 :145 ص ؛«ريبحتلا ريرحت (3)
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 دكؤي اممو .مهشيع رداصم نم (ردصم اهرابتعاب ءاهيف نولحتريو نوُلحي اوناك مهنوكل
 ةأرملا نع ىرخأ مهل ةيانك .لخن نم اهيف امو ءارحملا ديو مه ةيوقلا ةطبارلا

 رزجارلا» لاق ؛ةرصوقلاب

 (!!همرم موي لك اهنم لكأي ةرصوق هل تناك نم حلفأ
 ينبنت نيتيانكلا نيتاه يف بسانتلا ةركف لعلو ؛رمتلا ةيعوأ نم ءاعو :ةرصرقلاو

 ساسحإ وهو .ةلخنلا وأ ةأرملا وحن لئامملا ساسحإلا اهردصم ؛ةيجولوكيس ةلالد ىلع

 .ةعئملاب روعشلاو ؛.سفنلا يف ءاشتنالا دلوي
 مهلو» ءةحرسلاب وأ .220هراتخم يف يزارلا لاق امك رارإلاب ةأرملا نع برعلا ينكتو

 رظح دق - ءافلخلا نم هريغ وأ - رمع نأ اوركذ دقف «ةغيطل تاياكح بابلا اذه يف
 :روث نب ديمح لاقف «ءانلا ركد ءارعشلا ىلع

 مرحتلا اذه لوط اياهب اًنونج (رعشم تسنك نال اهولهأ مرت
 يملسا ةحرس اب تلف دق يننأ ىوس هتملع مسهيلإ بنذ نم يلامو

 ملكت ملنإو تايجحت ثالث يملسا تمن يملسا مث يملسا لب
 لظتسي ماظع لاوط رجش ؛حرسلا ةدحاو :ةحرسلاو «ةحرسلاب هتبحاص نع ىنك دقو

 اذإ ةيانك كلذ نوكي امثاو .هتحرس :لجرلا ةأرمال نولوقي مهو ءكوش هل سيلو اهب
 0 رهتشا هنأ ينعي .ةيفرع ةلالد ةأرملا ىلع ةحرسلا ةلالد نأ ىلإ ترظن

 نع اونكي نأ ىلإ سانلا تعفد يتلا يه ةبعامتجالا عناوملا تناك اذإو .(3)« . . .اذه

 ىلعو «سانلا يضارعأ ىلع ظافحلا يه كلذ نو ةياغلا نإف ؛ةحرتملاو اوال ةأرملا

 برعلا مجحت اضيأ كلذلو «ةئسلالا اهكولتل ةضرع حبصت وأ ٠ «كهعحت نأ نم مهتامرح

 .ةنايصو نهل اهيزنت ؟ءاسنلا ءامسأ ركذ نع

 ءاسنلا ركذ مدعي رخآلا وه ءارعشلا رمأ هنع هللا ىضر رمع انديس نوكي نأ امأو

 نصحت يتلا هيدابمو ىشامتت يتلا ةيلهاجلا ديلاقت ضعب ىلع مالسإلا ءاقبإ دكؤي اممف

 كلت لثم تقال دقو ءاهبيصت نأ نكمي يتلا ةيقلخلا ضارمالاو تافآلا نم ةعامجلاو درفلا

 يف نهمساب حّرسمُي نأ ندري ال يئاللا ءاسنلا ضعب ىدل الوبقو اًنسح ىّدص تاوعدلا

 حرص نأ ىضرت ال ظافحلا ةديدش ةييبرعلا ةأرملا تناكو» ءاّمفعتو نهل اًنوص بيسنلا
 : يفقثلا ريمنلا نب دمحم لوقي امك ؛بيسنلا يف اهمساب رعاش

 نم رمتلا هيف عفري بصق نم ءاعو :اهديدشتو ءارلا فيفختب :ةرصوقلا ء11 ص ؛سفيرعتلاو ةيانكلا (1)

 . يراوب
 .418 .417 ص «نايبلا لئاسمل ةيليلحت ةمارد يتايبلا ريوصتلا (3) ٠.31 ص ء«ةيانكلا نف يف 0
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 (1!:ينكت امو بيسنلا يف يمساب تحب دقو ينتحضف دق نأ ٌرسلا يف تلسرا دقو

 اهعضوو ةيوثثالا اهتعيبط عم ىشامتي صرح وهو ءاهمسا ركذي الا كلذب ةلضفم
 .ةماعلا لفاحلل يف اهمسا ركذ ذبحي ال يذلا يعامتجالا

 اندجو ىتح «يبرعلا عمتجملا يف لثملل اًبرَضَم ةفعلا لثم ةيفالمخأ ةميق تّلظ دقلو

 :اهنم ؛اًماسقأ وأ اًمورف اهل اوعرفو :2)ءاوسلا ىلع ءانلاو لاجرلا اهب نوحدمي ءارعشلا
 . 3):ىرجملا اذه يرجي ام كلذ ريغ و هرازإلا ةراهطو ءهرشلا ةّلقو .ةعانقلا»

 : :ىرفنشلا لوق اهنم دروف ؛رعشلا يف امأف

 تلح ةمالملا يف تويب اماذإ اهئيب موللا نم ةاجنمب تيب

 نع موللا ىفن اذإ هنأل ؟ةنّبشم ال ةيفنم انه ةبسنلاو ءةبن نع ةيانك نمضتي ريبعتلا
 نع ةديعب ةأرما يهف ءرعاشلا هامخوتي ام اذهو ؛غلبألا قيرطلاب اهنع هاغن دقف ةأرملا تيب

 كلس اذإ - رعاشلا عيطتسي ال دقو .4):. . .فافعلاو قلخلاب ةصخحتم ؛مالملاو ةمذملا

 ءاج وه اذإ نعاطملا نع ةديعب بويعلا نع ةهزنم ةأرملا لعجي نأ - ةيانكلا قيرط ريغ

 ريوصتو زاجبإ نم ةيانكلا هب فصتت امل ؛ةتحب ةيحيرصت ةيريرقت ةقيرطب ةقيقحلا كلتب

 . عانفإلاو ريثاتلا ىلإ يدؤي نأ هنأش نم يونعملا ءىشلل عيدب
 ام ردان نمو» :لاق ؛اًبيجع اًيئانك (ريوصت ةنئاخلا ةأرملا نوروصي ءارعشلا اتفي ملو

 :ريصبلا نب يلع يبال لاقيو ير يمورلا نبا لوف اهجور شارغل ةنئاخلا ةأرملا نع هب ينك
 كشاّشغ نم تسلف ينحصتناو ةينتف مئان خ * اي تنأ

 (59«كشاشعأ يف حارفلا ييرتو ركو لك يف فيزت ىثنأ كل

 .417 ص ءنايبلا لتامل ةيليلحت ةسارد يناببلا ريوصتلا (1)

 هيف نوكرتشم مه ام قيرط نم ال :ءسان مه ثيح نم سانلا لتاضف تناك امل هنإ» :رفعج نب ةمانق لاق (2)

 ,ةقملاو لدعلاو ةعاجشلاو لقعلا يه امإ ؛كلذ يف قافتالا نم بابقالا لحأ هيلع ام ىلع «ناويملا رئاس عم
 .66 .65 ص .ىفطصم لامك قيقحتب ؛رعشلا دقن .«اًيصم لاصخلا عبرألا هلهب لاجرلا حدمل دصاقلا ناك
 .67 ص .يفطصم لامك قيقحتب رعشلا دقن (3)

 . 168 ص نايل ملع يف ةيقيبطت ثارظن (4)
 يتاعم نمو ءربشتست اهنثك اهتيأر اذإ فيزت اهيشم يف ةأرملا .ةفار نم :فيزت .51] ص :سفيرعتلاو ةياتكلا (5)
 تارظن ؛ةمالس دمحم حاتضلا دبع هةلدم يشمل يأ :ركذلا يدي نيب فيزت ةماسحلا تفارو «لاتخت :فيزت



 تويب ىلع ددرتت يتلا ةأرملا نع ىلوألا ؛يناثلا تيبلا يف ناتيانك تءاج ثيحب

 ءاهجوز ريغ نم مه نيذلا اهدالوأ نعف :ةيناثلا ةيانكلا امأو ؛ةليذرلا ةسرامم ةيغب لاجرلا

 ىلع ةلالدلا حيضوست يف «ىئنأ» ظفل ريكنت دار دقو ءانزلاو ةنابخلا رامث نم ةرمث مهو

 .ةأرملا كلت ةعاضو

 مل هنال ؟لئاذرلا باكترا نع ههزنت نع ينكي وهو باوصلا يبنتملا فلاحي ملو

 يف فرع ام ريغ وهو «حيرصتلا اهيلع بلغي هتيانك تناف ١هظفلو هانعم نيب بساني
 :لاق ؛ءافخإو رتس نم يئانكلا بولسالا

 اهتاليوارس يف اًمع فعال اهِرَمُح يفامب يفغش ىلع ينإ
 كاذ امو ءاهنم نسحأ روجفلا نأ الإ ء«ةفعلاو ةهازنلا نع ةيانك هذهف :ريثالا نبا لاق

 اذه يف ةديجلا تايانكلا» لثم كلذ سيلو .(1):. . .اهبيكرت حبقو اهفيلأت ءوس يف الإ

 تعقو دقف .020:جرفلا فيفع ناك اذإ ليذلا رهاط نالفو ءرازإلا فيفع نالف :بابلا

 .هبحاصل فصو ةفعلاب ءيشلا فصو يفو «حودمملاب ةقالع هل يذلا ءيشلا يف ةيانكلا

 ريوصت يف (ريبك (رود تدأ تنسح اذإ ةيانكلا نإف كلذبو .عينشلا لعفلا نم هل هيزنتو

 .يقلتلا يف يوف رثأ تاذ تناكو ءهجو لمكأ ىلع ةيقلخلا يناعملا

 ضعب اهنم نوسبتقيف ةيبرعلا ةيعامتجالا ةايحلا ىلإ نودمعي ءارعشلا ضعب اندجو دقلو
 يذلا مضوملا هفنأب بلطي نينجلا نأ هدافم ؛يعامتجا روصت ىلع موقت يتلا تادقتعملا

 وبأ يندشنأ» : يبلاعتلا لاق ؛همأ جرف نع ةيانتك يهو ءرونلا هتيؤر ليبق هنم جرخي

 : برعلا ضعبل يروسرلا مساقلا

 (0بضغي مل ةهيركل هسرعوأ  هفنأ بلطم عاضأ ميركلا اذإو
 هفنأب بلط هنم جورخلا دارأو محرلا يف همايأ تمن اذإ نينجلا نإ :لوقت برعلاو

 :يربطلا ركب وبأ ذاتسالا يل لاقف ؛هنم جرخي يذلا عضوملا

 .285 ص «معيدبلاو يتاعملاو نايبلا :ةغالبلا مولع «يغارملا ىفطصم دمحأ (1)

 .28 ص «ضيرعتلاو ةيانكلا (2)

 .محرلا يف همايأ تمت اذإ هنأل .همأ جرف هفنأ بلطم» :ةييتق نبا لاق 2.507 1 ريبكلا يناعملا يف تايبالا (3)

 ىنؤي ءيش يف بضغي سيلف هتأرماو همأ جرف محي مل ىتم :لوقب ٠جرخملا عموم هفنأب بلط جورخلا دارأو

 .508 :507 ؛1 ريبكلا يناعملا «هيلإ
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 ىنعمو «هفنأ بلطم :هلوقب مالا جرف نع ةيانكلل هقذحب رعاشلا اذه فطل فيك رظنا

 دعب هيلإ ىتؤي ءىش نم بضنغي مل هتأرما وأ همأ جرف محي مل ىتم لجرلا نأ :تيبلا
 ,(1)«كنز

 هتيامحو هتريغ يف نانمكت هتماهشو لجرلا ةوخن نأ نع ةيانكلا كلتب لدتسا دقو

 نبا لاق ؛برعلا اهب ترهش يتلا ةيفالخأالا ميشلا نم ةميش يهو «؛هجورو همأ فرش
 ىلع ناك نم تمذو ءاهاوس هب تحدمو «اهقالخأ يف هتدجو ام امأو» :يولعلا ابطابط

 ءاخسلا قلخلا يف اهنمو . . .قلخلا يف :اهنم .ةريثك ةروهشم لالخف هيف هلاح دض

 ىرق نم اهائركذ يتلا لالخلا هذه نم عرفتي امو . . .ةفنالاو . . .ةريغلاو . . . ةعاجشلاو

 نم فرع نع ةدلوتم ةيانكلا هذه نإف كلذبو .6)22. . .ميرحلا نع بذلاو . . . فايضالا
 ميقلا يعاري اًفيلغت اًقلغم ءاج اهانعم ناك نإو ؛يبرعلا عمتجملا يف ةعئاشلا فارعالا

 لمجمت كلذ بناج ىلإ يهو ءاهب ظفلتلا دنع وبنت عامسالا لعجت ال يتلا ةيفالخالا

 امهو الأ ؛هيدل تاقولخملا برقأب هصخ يذلا فرشلا نع دوذلا يف ينخارتلا مدع ةقيقح

 .جوزلاو مالا

 اهميسقت ىلإ دمعي نأ ىلإ دّربملا لثم ايوغل ْمَقَد ةيقلخلا يناعملاب تايانكلا طابترا نإ
 عقاود ةيانكلا ىلإ ةغللا ءوجل ءارو دربملا ىأر دقف» «يناعملا كلت ىلع اًينبم اًميسقت

 يناثلا برضلا ةصاخو .6)23ةيبرعلا ةغالبلا يسراد نم نوريثكلا هيأر ىنبتو «ةيقلخ
 نع ةبغرلا - اهنسحأ كلذو- ةيانكلا نم نوكيو .«اهنسحأ دربملا هدعي يذلا وهو ءاهنم

 : ىلعالا لثملا هلو - هللا لاق ؛هريغ نم هانعم ىلع لدي ام ىلإ شحفملا سيسنخلا ظفللا

 ميسقت مومع نأ قحلاو .(476. . .[ةرقبلا] « 29 ... مكئاس ىلإ ثقرلا ماّينعلا هليل مكل لحأ»
 ةيمعتلل) تناكأ ءاوس ؛ءافخإلاو رتسلل وه يذلا يوغللا ىنعملا هيلع بلغي ةيانكلل دربملا

 دكأ دقو «ةيقالخأ فاطملا ةياهن يف ةياغلا نأ رابتعاب ؛(00):ميظعتلاو ميخفتلل»وأ «ةيطغتلاو

 اوققحيل» ؛يئانكلا بولسالا ىلإ نوئجتلي ءابدالا نإ :مهلوقب كلذ نيسرادلا ضعب

 ءافخإلا كلذ ١ حيرصلا ىنعملا ءافعخخإ ةلواحم نم مالكلا اذه يف اهاتركذ يتلا تاياغلا

 شحفلا نم مهترايعل هنوضري ال امم وأ ءهب حيرصتلا نوشخي امم اريثك مهبنجي يذلا

 .50 ص ءرعشلا رايع (2) .26 ص «ةيانكلا نف يف ةياهنلا (1)
 .79 ص :يىنعملا وحنو ثوصلا وحن (3)

 .291 .2 لماكلا (4)
 . 132 ص ؛نايبلا ملع يفو :292 :291 «2 لئاكلا عجار (5)
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 لك دجيف .عماسلاو ئراقلا سفن يف قوشلا ريثتسي هفن تقولا يف وهو .لاذتبالاو

 .(6)1كاردإلاو لماتلاو ثحبلا دعب اهيلإ لصي يتلا ةيئفلا ةعتملا امهنم

 املك ةيانكلا ىلإ نودمعي مهنأ ءمهتغل يف ةيراجلا مهبيلاسأ يف برعلا نع رهش دقلو

 ىلإ هنع لودعلا نم ادب نودجي الف حيبقلا ءيشلا نوركذي امدنع مالكلا مهب قاض
 .(20:.ركذ حبقي ناك اذإ الإ هريغب ءيشلا نع ينكت ال اهنأ برعلا ةداع نمف» ؛ةيانكلا

 ليبس ىلع جاجحلا اندجو ىتح (دوهع - ودي ام ىلع - مهتغل يف كلذ رمتسا دقو

 هلوق جاجحلل نسحتسي اممو» .ليذلاب تسالا نع ينكي  ةيمأ ينب ةالو نم وهو «لاثملا

 هنأك .كليذ تحت هتعضوف هللا لام ىلإ تدمع :ثعشالا نب دمحم نب نمحرلا دبع مال

 بيع امك .اًنفرو اًمذق نوكي نأ نم اًفوخ ؛ةماعلا لوقت امك كتسا تحت :لوقي نأ هرك
 تحت يذلا لاملا يجرخأ» :مرامخ نب هللا دبع ةأرمال لاق امل ريبزلا نب هللا دبع هب
 لاقف .اذهب ملكتيف نيملسملا رومأ نم اًئيش يلي (دحأ نأ تننظ ام :تلاقف .6كتسا
 جاجحلا سيلو .«237:؟هيلإ تراشأ يذلا يفخلا علخلا ىلإ نورت امأ :نيرضاحلا ضعب

 ىلع موقي نيذلا ةيعرلا نم ريصخالا هيقل يذلا اضرلا مدع ليلدب ءريبزلا نب هللا ديسك

 لعجي امم ؛نادبالا هل رعشقتو «سفنلا هنم زئمشت يذلا ىذالا نم هيف ام هيفو ءمهتوؤش

 .ففوملا اهبلطتي ٌةرورض نوكي نايحالا ضعب يف ةيانكلا بولسأ» نإ .ةيرورض ةيانكلا
 ميقلاو بادآلل هتافاجمل قوللا هفاعيو سفنلا هنم زت زئمشت حيرصلا ظفللا نوكي نيح كلذو

 بالجتساو ؛ىذالل (راثمو ءبعاتملل ًءاعدم حيرصلا ريبعتلا نوكي وأ «ةيعامستجالا

 ,(4)«ةموصخلا

 هنوكل ؛هنع ىنكي دق ام اهنم نأ ىلع انلدت يناسنإلا كولسلا رهاظم ءارقتسا نأ قحلاو

 نع نونكي نآشلا اذه يف مهو «ةحمس سفن نع ردصي ال ذبحم ريغ اًكولس لثمب

 :رعاشلا لاق ؛ردقلا يقن نالفو «خبطملا فيظن نالف :لاقيو .دصتقملاب» ليخبلا

 (5):ليدانملا لسغالو رودقلا خبط مهؤامإ وكشتال خباطملا صضيب

 .132 ص «ناييلا ملع يفو 6.223 ص ١ يبرعلا نايبلا ()

 .259 ص «ةينايبلا ةروصلاو نآرقلا (2)

 . 20 ص .ضيرمتلاو ةبانكلا ()

 . 150 ىص ؛ةيدقن ةيغالب ةيزر ينايبلا ريبعتلا .ديسلا عيفش (4)

 .85 ص «ةيانكلا نف يف ةياهنلا ١)
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 يف هلعجو .«ليخبلا سفن ريوصت داجأف .ميركلا نآرقلا هنع ىنك دق هسفن ىنعملا دمتو

 ءارو نم نآرقلا دارأ ثيحب ءهسفن قنخ ديري .هقنع ىلإ هدي عفدي نمك جايتحالا لاح

 :نيجهتلاو لخبلا نم ريفنتلا يف ىلاعت هلوف يف امك «هنم ريفنتلاو ءيشلا نيجهت» :كلذ

 .(17«[ءارسإلا] « 22 ... كه نإ لوم لدي لت الرو
 مركلا تحدتما اهنإف ءهروصلا كلت لثمب لخبلا تروص دق تايانكلا تناك اذإو

 .«كلذب ةمره نب ميهاربإ رختفا ىتح «لاصخلا كلت هيلع بلغت نمب تداشأو ءدوجلاو

 : لاقو

 لجالا ةيبرق الإ عاتب الو 2 لاصفلاب ذوعلا عتمأ ال»
 : نيتيانك ىلع لمتشي تيبلاف

 . مركلا نع ةيانك :لاصفلاب ذوعلا عتمأ ال :هلوق - 1
 .مركلا نع ةيانك :لجألا ةبيرق الإ عاتبأ الو :هلوق - 2

 ةفانلا عتمي ال هنأ ؛اذه ىلع ًاليلد قاس مث ؛فايضم ميرك هنأ تبثي نأ ديري رعاشلاف
 اهنال ؛اهّلجأ اند يتلا ةقانلا الإ يرتشي ال وه كلذكو ءهمأ حبني وأ هحبذي هنال ؛اهدلوب

 مركلاب هسفن تعني نأ ديري رعاشلا نأ حضاوو ؛بيرف نع رحنتس وأ ءحبذتس - ايا
 ,6)22 . . .نيبيكرتلا الك يف

 (ئوافت هنع ريبعتلا يف توافتت اهنإف .دحاولا ىنعملا تاياتك تددعت امهمو هنأ ظحالملاو

 .مركلا ىلع وأ لخبلا ىلع ةلاد تناكأ ءاوس ءاهيواستت سيلو «ةياهنلا يف اهفالتخا تبثي
 قالخالاو بياعملا نم ةلمج نع ةيانكلا يف» :هامسأ اميف ًالصف يبلاعشلا دقع دقلو

 نم حارتسا :مهلوقل «نيحيرتسملا نم نالف :ليق ًالهاج لجرلا ناك اذإ) :هنم ؛«ةمومذملا
 ال اميف ًالخاد اًيلوضف ناك اذإف ...فرصني ال هتعن :اولاق قمحا ناك اذإف .هل لقع ال
 «ةقرحد كانه :اولاق احفو ناك اذإف . . .مدآ يصو وه :اولاق همزلي ال ام اًقلكتم هينعي

 يف يبضلا سابعلا يبأ ىلإ هل باتك نم بحاصلل ةظفللا ءذهو «ةقرطم ةنجوو «,ةقدحو

 .يرهوجلا نسحلا يبأ ركذ

 :اولاق ءشيطلا ريثك ناك اذإف . ..ةفرغلا غراف نالف :اولاق غامدلا ليلق ناك اذإف
 نم ةبذع ةظفللا هلذهو ءرذ وبأ هدنع ةتخافلا :اولاق ايوذك ناك اذإف ءانتو همم رضحأ

 لثما اهب برضي ةدخافلا نال ؛اهنم غلبأو نسحأ اهانعم يف عمسأ ملو ءبحاصلا حلم

 .197 ص .يجافخ ممنملا دبع دمحم ملقب ميدقتلا .حافيإلا ()

 .166 ص «نايبلا ملع يف ةيقييطت تارظن ؛ةمالم دمحم حاتفلا دبع (2)
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 نمو» .«يضاقلا ةيبرت نم ره» :اولاق با هل فرعي ال اطيقل ناك اذإف . . .بذكلا يف

 ىلع طقللا نم مهيلع قافنإلاو .ءاطقللا ةيبرتب رمأاب يضاقلا نال ؛؛كَي يبنلا يلاوم

 :اولاق اًداوق ناك اذإف .٠١ . .هل ىلوم ال نم ىلوم انأ» :لوقي 6 يبنلاو ءربلا لامعأ
 نع اًفيأ هب ينكي دفو ؛!بيبحلا يناث نالف»و ء««بابحألا لمش عمجي نالف»

 , (6)1بيقرلا

 نع ةيانكلا يف يلاوتلا ىلع يهو - تايانكلا كلن يف رظنلا تمعنا اذإ كنإو

 «طيقللاو «بوذكلاو ءشيطلا ريثكو «غامدلا ليلقو .حقولاو .قمحالاو ؛لهاجلا
 يف ةيناسنإلا طباورلاو تاقالعلا دوسي ناك ام روصت اهنأ ىلع اهنم تللدتسا - داوقلاو

 - اهلاحفتسا بابسأ ؛ةيقلخخ ضارمأ نم  يبلاعثلا رصع وهو  يرجهلا عبارلا نرقلا
 لاحفتساو .يقلخلا لالحنالا راشتناو ءسانلا سوفن يف ةديقعلا فعض - ودبي ام ىلع

 ةيانكلا نإف كلذيو «ةميركلا لاصخلا نع دعبو «تاياشوو انر نم ةمرحملا رومالا
 اهيف طبختي ناك يتلا ةيقالخالا تالكشملا نع ريبعتلا يف لثمالا بولسألا تحبصأ

 نأ ىلإ لباقملا يف ىدأ اًببس تالكشملا كلت مقافت نوكي دقو .كاذنآ يسابعلا عمتجملا
 .نايبلا نونف نم انف حبصتف لقتست

 ةيقلخلا ميقلل ريوصت نم تايانكلا هبعلت ام ىلع ةنهربلا يف انيعب بهذن ال دفو
 عساو هنأب ائانإ فص ...» :اهنم يتلاو «ةيمويلا ثيداحالا يف ةدراولا اهتلثمأب

 لوقنو ءةفعلا نع ةيانك «ليذلا رهاط هنأب هفصن امك ؛ملحللا نع ةيانك اذهو ءردصلا

 سيئر ناك اذإ ةلماعملا نح نع ةيانك «حوتفم هبابو ءمركلا نعع ةيانك ءرماع هتيب :هنع

 نع ةيانك ءبارتلا يف هديو «ربكلا نع ةيانك ءءامسلا يف هفنأ :لوقنو «لمعلا يف

 .6)22. . . بدألا ءوس نع ةيانك «ليوط هناسلو هرقفلا

 يتلا ةيئانكلا يناعملا فلتخم هنم ءابدالا سبتقي اًماه الاجم عمنجملا لظي كلذبو

 .هخيرات نم ةئيعم ةرتف يف هيف ةدئاسلا تاقالعلا روصت

 ءرعشلا نم تيب يف ةيقالخأ ةيناسنإ ميق ةدع لمجي نأ ءارعشلا ضعب دارآ دقلو
 :رعاشلا لوقي» ؛اهل ليثم ال ةيبصع ىلع اهب لديل هموق يف اهعمجي نأ دارأ هنأكو

 (3)نيضاوم رمح انعبارم رضحح انعئافو دوس انعئانص ضيب

 .114 110 :108 :107 ص «ضيرعتلاو ةياتكلا (1)
 . 166 ىع .ينفلا فيظوتلاو يغالبلا ريظنتلا نيب ةياتكلاو هيبشتلا «نامثع حافلا دبع (2)
 .فيسلا نم ىضمأ وه لاقي .عطقلا عيرس اداح راص :ءاضم فيسلا ىضم :يضاوملا (3)
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 دوس ؛«سانلا ىلإ ناسحإلا نع ةيانك» : عيانصلا ضيب» :تايانك عبرأ تيبلا يفف

 .«ءافولاو ريخلا نع ةيانك» : عبارملا رضخ .«برحملا يف ةعاجشلا نع ةيانك» : عئاقولا

 . .17«ءادعالا لتق ةرثك نع ةيانك2 :يضاوملا رمح

 رهاوظلا - تيبلا يف ةيلاتملا تايانكلا ىلإ ةفاضإ - ةيبصعلا كلت ةوق يف دار دقو

 نيب قايطلاو .«انعبارمو انعئاقوو انعئانص» يف ينوصلا سناجتلا يف ةلثمتملا ةيتوصلا
 كلت يف رارمحالاو رارضخالاو داوملاو ضايبلا ناولأ نيب جزملاو ءادوسو ضيب#»

 . تايانكلا

 نم اريثك ىرخالا يه اهدقفأ ءام عمتجمب ةيمقلخلا تايانكلا طابترا نأ تفاللا نمو

 امك تايانكلا» : كلذ حضوت يتلا ةلثمالا نمو «ثيدحلا رصعلا يف اهتاءاحيإو اهتالالد

 ميظع ءداجنلا ليوط «دامعلا عيفر يجور» :عرر مأ ثيدح يف ةوسنلا ىدحإ لوق ءاج

 دامعلا عفر نال ؛هتلزنمو هفرش نع هدامع ةعفرب تنك .هدانلا نم تييلا بيرق ءدامرلا

 لاط هتماق تلاط نم نال ؛هفيس داجن لوطب هتماق لوط نع تنكو ءابلاغ فرشلا مرالي

 نع الإ مظعي ال دامرلا نال ؛هماعطإو هتفايض ةرثك نع هدامر مظعب تّنكو ءهفيس داجن

 ال يك ؛همرك نع سلجملا نم هتيب برقب تّنكو ءريثكلا بطحلل قارحإلاو خبطلا ةرثك
 نافيضلا مهاري ال يك ةضفخنملا عضاوملا يف نولزني اوناكو ءهنم فايضاألا نوعبتتسي

 :ةفرط لاق كلذلو ؛مهنوتأيف

 دفرأ موقلا دفرتست ىتم نكلو ةفاخم عالتلا لالحب تسلو

 .(©:ضافخنالاو عافترالا ىلع قلطي

 عافتراو ؛ةماقلا لوطو ءفرشلاك ؛ةيقلخلا ميقلا كلت نع ةيانكلا نأ قحلا نمو

 انسوفن يف ريثي دعي مل  اهجور نع ةأرملا تنك ام لثمب  مركلاو «ةفايضلا ةرثكو «ةمهلا
 تدقف تايانكلا كلت ّنأكو .مهيف اهئاقلإ مايأ اهب نيبطاخملا يف موقي ناك امل ًالئامم (روعش

 فرظ نمو ءرخآ رصصع ىلإ رصع نم اهلاقتنا درجمب ريثأتلا يف اهتايصوصخ مهأ
 .رخآ فرظ ىلإ يعامتجا

 عزاون هيف نوئبيف «مهرعاشم هلخاد جزتمت اًبولسأ ةيانكلا نولعجي ام ةداع ءايدالا نإ

 رعاشلا اذه لثم «ةحارص سانلا اهب اوبطاخي نأ نوعيطتسي ال يتلا ةيحابإلا مهتايسفن

 ةرشابم نع لودعلا نع ةيانكلا نسح نمو» .ناملغلا ىلإ ءاسنلا نع لودعلا لضفي يذلا

 . 169 صم .ينفلا فيظوتلاو يمالبلا ريظنتلا ني ةباتكلاو هيبشنلا .نامثع حافلا دبع (1)
 .113 ص ءراجملا عاونأ ضعب يف راجيإلا ىلإ ةراشإلا ءيملسلا مالسلا دبع نب زيزعلا دبع (2)
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 :مهضعب لوق ناملغلا ةلخافم ىلإ ناوسنلا

 ؛«!7لحاسلا يف هللا قزر بلطأ يئننكلو رحبلا بكرا ال
 ناكو «يبرعلا بدالا يف ةيمجعالا بادآلا ريئأت نم اهنأ ىلإ انحملا انك ةرهاظ يهو

 نمو «يسابعلا بدالا تازيم نم ةزيم تحبصأ يتلا ةيحابإلا ةعزنلا هذه اهجئاتن نم

 : اهتلثمأ

 ىسوم نب دمحم رفعج وبأ ديسلا هيندشنأ ام ظفللا ةراهطو ىنعملا شحف ىف ..0.7

 :لاق ؛يوسوملا

 : هلئاق مسي ملو :يناغمادلا ىسيع نب دمحم دشنا
 (2)«انازرف ينافاوف كيف اقديب هتلسرأ ذإ ركذت

 :لذعملا نب دمصلا دبع لوقو

 ليلخلا برق ليلخلا ىهشتو 2 ًقايتشا سوفنلا تبهاذإ و
 (3)ليلغلا ءافش هنكلو ه يمسأ ال انئيب ناك ام ناك

 «ءايدالا نم ريثك ةئسلأ ىلع ةيحابإلا ةعزنلاو يسنجلا ذوذشلا رهاظم تسكعنا دقو

 عراون نم اهيف كرتعي امو ؛مهسفنأ ايابخ نع هب ربعي بولسأ مهأ اهنع ةيانكلا تحبصأو
 . ىنعملا ريوصت يف ةقيقحلاب ةهيبش «ءاحيإلا ةليلق تءاج ىتح «تاثنلملاب حيرصتلاو ظافحلا

 طسولا ةعيبطل ةزمارلا ةفلتخملا تالالدلا اهدكؤتف ةيعامتجالا ميقلاب ةيانكلا ةلص امأو

 نكمأ دقو «هيف ةرطجتمو هب ةقصشلم اهتانوكم ثنأ ىتح هنع ترّبعو هيف تغيص يذلا
 لاقف :تائيبلا فالتمخا ءارج ريغت نم ةيانكلا ىلع أرطي ام ىلع اوفقي نأ نيئحابلل

 ريبعتلا لاجم يف ًالثمف «ىرخأ ىلإ ةئيب نم فلتخي ينادجو رببعت ةيانكلاو» : مهضعب
 يفو 2(«فتكلا لكؤت نيأ نم فرعي نالف» :لوقت ةيوارحصلا ةئيبلا دجت ةايحلاب ةربخلا نع

 نع ريبعتلا يفو .«كابشلا ىمرت فيك فرعي نالف» :نولوقي ةيلحاسلاو ةيئطاشلا ةئيبلا
 لوزهم» وأ «بلكلا نابج نالف» :لوقتو هنع يئكت ةيوارحصلا ةئيبلا دهن مركلا

 هيرتعيف - ريغصلا اهنبا - اهليصف كرتيو ءهفيضل هتقان رحني ناك يبرعلا نال ؛«ليصفلا

 نالفد :مهلوقب مركلا نع نونكي ةيرضحلا ةئيبلا يفو ءمألا نبل نع هعاطقنال «لازهلا

 .67 ص «صضيرمتلاو ةيانكلا 0

 .68 ص «قياسلا ردصملا (2)

 شطمعلا ةدش :ليلغلا .(ليعافم ىنعمب ليعف) صاقلا قيدصلا :لبلخلا .71 ص «قباسلا ردصملا (3)

 .هترارحو



 .6)21. . .حوتفم اًمئاد هباب :.د قلغت ال هلاقتسا ةرجتتخ

 :يعامتجالا طسولا نم اهحور دمتست ةيانكلا نأ ىلع ةيعامتجالا ثالالدلا دكؤتو
 ةيئاحبإ ةغايص ىناعملا ةغايص يف ًالثمتم هرود نوكي دق يذلا رعاشلا نادجو نم سيلو

 ؛ةيحانلا كلت نم زمرلا نيبو اهنيب قرفلا ناك امبرو عقاولل انمهف قمعت نأ اهنأش نم
 زمرلا نإف ؛هتاردقمو هميقو هديلاقتو رصعلا حور نم اهتلالد دمتست ةيانكلا تناك اذإو»

 . ©)«ةدقعملا ةيوتلملا هبراجتو ةملظملا هسفن زيلاهدو رعاشلا حور نم هحور عطتقي

 تربع اهنأ ىوس ءىشل ال يئاحيإلا اهبناج تدقف تايانكلا نم (ريثك نأ تفاللا نمو
 هشيعي يذلا عضولا سفن وه دعي مل ميدق يعامتجا مضو وأ ةثداحب لصتا فقوم نع

 ريغ دق هشيعن يذلا يراضحلا روطتلا» نأ يهف كلذ يف تاغوسملا امأف .مويلا سانلا

 :مركلا نع ىنكي ناك ًالثمف ءانرصع يف ةغاستسم ريغ تحبصأف .تايانكلا نم ًاريثك

 ةرثك قارحإلا ةرثك نمو «قارحألا ةرثك دامرلا ةرثك نم مزلي هنال ؛«دامرلا ةرثكب»

 ريثك نالف» :مركلا نع ريبعتلا يف لاقيف مويلا امأ ؛نيلكآلا ةرثك خبطلا ةرثك نمو ؛خبطلا

 امآ ؛«بكاوكلا ئطب ليل" :مهلوقب ليللا لوط نع نونكي برعلا ناكو .«كالهتسالا
 ىلإ رصع نم فلتخت ةيانكلا ىرن اذكهو :«كرحتت ال ةعاسلا براقع نإ :لاقيف مويلا

 حورل ةمجرتو بيدالا ساسحإ نع ريبعت ةقيقحلا يف اهنأل ؛ةئيب ىلإ ةئيب نمو ءرصع
 .(3)«هرصع

 ةبلاغلا عئابطلاب اًقيثو الاصتا ةلصتم اهنأ ىلع لدي ام تايانكلا ضعي يف نوكي دقو

 اذإ يناسنإلا يكولسلا رهظملا ىلع تلد اهب ريبعتلا مت ام اذإف ءهرصع لك ىف ناسنإلا ىلع

 يفو «لاثملا ليبس ىلع بضغلا وأ اضرلا يناعم نم ىنعم وأ «لعف در وأ ًالعف ناك

 ميركلا لوسرلا صخش يف رشبلا اهب بطوخخ يتلا تايانكلا كلت نم ريثك ميركلا نآرقلا

 ريهطتب رمأ وه :ليقو» ءهبوث ةراهطب هرمأ ثيحب ؛[رثدملا] 4412 ْرَهْطَف َكِباََو :لثم
 رهاطو بايثلا رهاط نالف» :لاقي ؛تاداعلا نم نجهتسيو لاعفألا نم رذقتسي امم سفنلا

 نالف»و «قالخألا سنادمو بياعملا نم ءاقنلاب هوغصو اذإ ««نادرالاو ليذلاو بيجلا

 يتتبأ اب لوفي هيدي لع ملاظلا ضي مويو » :ىلاعت هلوق لثم وأ .6)24 . . . رحاغلل ؟بايثلا سند

 182 ص «نايبلا ملع يف ةيقيبطت تارظن ؛ةمالس دمحم حاتفلا دبع (1)
 . 146 ص «ةيرعشلا ةروصلا مسر تاودأو ةيروعشلا ةبرجتلا يرعشلا ريوصتلا ءمساق نيسح ناندع (2)

 .183 ص «نايبلا ملع يف ةيقيبطت تارظن «ةمالس دمحم حاتفلا دبع (3)

 .176 ؛6 فاشكلا (4)
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 لمانالاو نيديلا ضع :يرشخمزلا لاق ؛[ناقرفلا] 42 الين لوُسْرلا ْعْم ْتْدْخْلا
 ؛ةرسحلاو ظيغلا نع تايانك اهعرفو مرالاو نانسالا قرحو نانبلا لكأو ديلا يف طوقسلاو

 بايثلا ريهطتو .(6)1«. . .فودرملا ىلع اهب لديو «ةفدارلا ركذيف اينو اهنال

 كولسلاب ةطبترملا يناعملا نم مدنلا ىلع ًاليلد هنوكو ديلا ضع وأ ؛سفنلل اريهطت هرابتعاب

 ةيانكلا نإف «هيلإ يمتني يذلا عمتجملا وأ اهيف دجاوتي يتلا ةئيبلا نع رظنلا ضغب يناسنإلا

 ناكملاو نامزلا دودح ىدعتي نأ عيطتسي ال يذلا زمرلا نع ةهجولا هذه نم فلتخت

 اهقلعشل ةنكمالاو روصعلا - اًنايحا - ىطختت ةيانكلا» نإف كلذبو «ةيروعشلا ةبرجتلل

 ةلق نع وأ ا يسب حلا ع يحيك «ةيعيبطلاو ةينوكلاو ةيناسنإلا قئاقحلاب

 ةينامزلا دودحلا ىطختي نأ عيطتسي ال زمرلا نكلو ءاذكهو ءرافظألا ةموعنب ةربخلا

 ةيانكلا لعج ام كلذو ءاهارث هاذغو ءاهضرأ ىلع تسبن يتلا ةيروعشلا ةبرجتلل ةيناكملاو

 نأ كلذ ينعي الو :22): . . .يمويلا ثيدحلا يف ةجرادلا تاحلطصملا نم ريثك يف رفاوتت

 لب «تريغتو تبلقت امهم ةيخيراتلا لحارملاو لاوحألا عيمج عم رمتسم ريبعت ةيانكلا
 ةعامسجلا لوادت لعفب يلالد ريغت نم ةغللا يرتعي ام هيرتعي يوغل ريبعت اهنأ باوصلا

 مهلدج يف نييغالبلاب ينأكو ... «نييغالبلا ضعب هنع لفاغت رمأ وهو هل ةيوغللا

 يفاقشلا روطتلاو يراضحلا ومنلل اًقبط ريغتت ةغللا نأ ىلإ اونطفي مل . . .ةيانكلا لوح

 :رعاشلا لوقف ؟ يعامتجالاو

 ليصفلا لوزهم بلكلا نابج

 هشايبو رعاشلا رصع تلت يتلا نورقلا يف يركفلاو يسفنلا عقولا تاذ هل سيل

 :مجعألا دايز لوق نم اذه انرصع ىف هفشتسن نأ نكمي ينف رثأ يأو «ةيبدألا

 (6)3جرشملا نبا ىلع تبرض ةبق يف ىدنلاو ةءورملاو ةحامسلا نإ
 ةيزاجملا عاونالا يف نأشلا وه امك ىناعملا سمالت دق ريغتلا ةرهاظ نأ رمألا ةقيقح

 دعب هراوغأ اوربسو ةيبرعلا ءاملع هكردأ ئئش وهو .ظافلالا ىلع عقت دق امك 0

 يف اًحضاو لوحتلا اذه رثأ رهظ دقو» ةيمالسإلا روصعلا نابإ يبرعلا عمتجملا لوحت نأ
 ةريبك ةيلالد تاريغت كلذ ىلع بترت دقو «ةديدجلا هتفاقثب مالمإلا ئجمب ةيبرعلا ةغللا
 يعامتجالا لوحتلا اذه رثأ ىلإ ىمادقلا ةيبرعلا ءاملع هبنت دقو ءظافلالا نم ريثك يف

 .146 .4 فاشكلا (1)
 . 7 146 ص .ةيرعشلا ةروصلا مصر تاردأو ةيروعشلا ةبرجتلا يرعشلا ريوصتلا 600

 .1984 10 ددعلا 58 ص «ةيرصتتسملا بادآ ةلجم ؛ ةيانكلا حلطملا مهثحب يف نييغالبلا جهنم (3)
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 اذه .«1!«ةلالدلا ريغت ىلع كلذ رثأ ىلإ اوهبنتو ؛برعلا ةايح ىلع أرط يذلا يفاقثلاو
 يف ةقلتخملا اهتالامعتساو ةغلل ماعلا ريغتلا نأ ىلع يلوا رشؤم ظفللا ةلالد نأ انربتعا اذإ

 .نانثا اهيف فلتخي ال ةقيقح يهو ءهريغو نايبلا لاجم
 ةميدقلا روصلا ةلباقمب ىئانكلا ىلالدلا ريغتلا طب نيئحابلا ضعب لواح دقلو

 :لاقف ءاّنيب اًفالتحا رخآلا وه فلتخا يذلا قوذلا لماع ىلإ هلك كلذ اعجرم «ةئيدحلاب

 :هلوقب اهفرت نع ينكيو ةأرملا حدمي يبرعلا ناك دقف «نمزلا فالتخاب ةيانكلا فلتخت»

 ريثك وه» ةيانكلاو .لومخلاو لسكلل (رهظم كلذ َدعَن نآلا نحنو ؛«ىحضلا موؤن يه»
 رعشن داكن الف نآلا امأ ؛ةميدقلا روصعلا ىف اهتغالب اهل تناك مركلا نع ةيانك «دامرلا

 هنأش كلذ يف هنأش روصملا فالتخاب ةيانكلا ريدقت يف فلتخي قوذلا نأل ؛لامجب اهل

 ,(2)«ةراعتسالاو هيبشتلا يف

 يه روطتلا ةنس نأ ىلع دكؤي ام يرشبلا عمتجملا روطتو ةغللا خيرات يف نإف كلذبو
 تايانكلا ضعب نم لعجت امنيب ؛تايانكلا نم هيلع ىقُبُت 7 نأ ديرك اه لع نقتت ,ت يتلا

 رخآلا ضعبلا نع ًاليدب ىرخألا
 ءهيف تلوودت يذلا عمتجملا ةعيبط ىلإ انليحي ناسك تالالدلا ةسارد نأ قحلاو

 نإ شيعلا بيلاسأ نيب قرفلا ىرن مث نمو ءهيندت وأ هيقر ةجرد ىلع يلاتلاب مكحنف
 ىلع بالكلا مايبقو .بطحلاب ماعطلا وهط نأ حضاولا نمو» «ةيرصع وأ ةيئادب تناك

 ءارحصلا يف ةيبرعلا ةايحلا ديلاقتب اهعيمج طبترت قاينلاو لبإلا ءانتقاو .تويبلا ةسارح
 رصاعملا قوذلا غيستسي ال مث نمو «مويلا انتايح ىلع ةبيرغ دعت يهو هديعب دهع ذنم

 دمتسي ثدحتسم وه ام ةيانكلا بيلاسأ نم دجن كلذل ؛اهنم ةعبانلا بيلاسالا هذه لثم
 ىلإ رظني» :مؤاشتلا نع ةيانكلا يف انلوقك ؛هديلاقتو ثيدحلا رصعلا حور نم هتلالد
 ةغل» :انلوق وحن يف «عفدملا ةغل» اهنأب ةوقلا نع ةيانكلا يفو .ةدوسأ راظنمب ايندلا

 ليلس» اهنأب ةرئاطلا نع ةيانكلا يفو ؛«ةلتحملا ضراألا ريرحتل تاغللا بسنأ عفدملا

 . (3)«راخبلا

 هيلع بلغت امهدحأ ؛رضحتلا ةجرد يف نيتوافتم نييعامتجا نيعضو ءازإ نحنف
 سرحتو «بطحلا ىلع وهطي هارت اذل ؛هدارفأ طبرت يتلا تاقالعلاو هشيع طمن يف ةوادبلا

 لئاسو يف ثيدحلا عمتجملا فالخب «لبإلا ىلع هلاحرتو هلح موقيو «بالكلا هئيب

 .88 287 ص «ةيقيبطتو ةيرظن ةسارد ةلالدلا ملع هرديح صوع دبرف (1)
 .198 ص .يجاغخ معنملا دبع دمحم ملقب ميدقتلا «ةغالبلا مولع يف حاضيإلا باتك (2)

 .144 ص .ةيدقن ةيغالي ةيؤر ينايبلا ريعتلا .ديسلا عيفش (3)
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 . ؟دوسالا راظنملاو ةرئاطلاو مفدملاب هيف ةيانكلا مقت نيأ «هكولس طامتنأو ءهشيع

 يف دئالا فرعلا ىلإ هدرم ةيانكلا يف نيينعملا مزالت نأ نوسرادلا هررقي اممو
 ديلاقتلا نعو عمتجملا كلذ نع ربعُم ربكأ تايانكلا نم لعجي يذلا ءيشلا «عمتجملا
 معالا يف ةداعلاو فرعلا هعبنم . . .ةيانكلا يف نينعملا نيب مئاقلا مزالتلا» نإ .هيف ةعبتملا

 ريرحلا طسب مادختتسا نيب طبري يذلا وه هسفن فرعلا اذهو ...نايحالا نم بلغالا

 كلذكو .لذلاو ةقافلا ىلع بارتلاب قاصتلالا لدي نيح ىلع «ةدايسلاو معنتلا ةيحو

 لمجتت يتلا يه ةأرملا نأو .فيسلا لمحي يذلا وه لجرلا نأ ىلع فرسعلا رقتسا
 .باضخلاب اهيدي غبص اهنييزتو اهلمجت رهاظم نمو «نيزتنو

 نم ريثك ناك ءرصع ىلإ رصع نم ةيبرعلاب نيثدحتملا ىدل فلتخي فرعلا ناك امو
 نم (ريثك عضولا كلذ دقفأ دقو .2!!هيف رهظ يذلا هرصعب اًقيصل ةيانكلا بيلاسأ

 ةسارد ةيناكمإ ىري نيسرادلا ضعب لعج امم ءاهيلع ةيلاتلا روصعلاب اهتلص تايانكلا

 ةساردب ىفتكا ول امبرو» ءىرغخأ ةسارد يأ ضرع ةيعامتجالا ريياعملا ىلع اهتلالد

 تايلامج نع ثحبلا ةلواحم نم ىدجأ ناك ءام ةرتف يف ةيعامتجا ريياعم ىلع اهتالالد
 بدالا نأ ءاعدا - انيأر يف- ققحي ام كلذو ,©29:يراضحلاو ينمزلا روطتلا عم قستت ال

 حمطي امو .مالآ نم هدباكي ام ريوصت هب متيو ؛دارفالا ةايح هيف سكعنت عمتجملا ةأرم

 ةثاغإو ءءاخسلاو ءمركلاك ؛ةدومحم ميق نم هب رخزي امو .لامآ نم هقيقحت ىلإ

 ءسوبعلاو ءربكلاو «نيجلاو «لخبلاك ؛ةمومذم ىرخأو .لدعلاو ؛ملحلاو ؛فرهلملا
 .خلإ . . .ةنايخلاو ءروجفلاو ؛ةميمدلاو «ةمامدلاو

 ضعب مقد امم «ةتفال ًةرثك يماعلا باطخلا يف رُثكت تايانكلا نأ ظحالملا نمو
 «ءادآلا يف اهتلوهسل اهنومدختسي ةماعلا نإ لب ...» :هلوقب كلذ للعي نأ ىلإ نيئحابلا

 لكوي نالف» :انلوقف ؛(3”بطاخملل (دسجم اًسوسحم ىنعملا ليصوت ىلع اهتردقو
 مهريصبت نع ةيانك «مهنيعأ مهيل لحن» :انلوقو ءملعلا نع ةيانك «لسعلا يدلو

 .ءيشلا يف ةبغرلا نطبي نمع ةيانك «ساطلا قردمو نبللا يتاش» :انلوقو .قئاقحلاب
 :انلوقو «ةوهقلا نع ةيانك ؛ةيلدشلا» :اننوقو ؛سانلا يف اهنالعإو اهراهظإ ىسئاحتيو

 .هل مهقاهرإ نع ةيانك «درابلا قرعلا اولوارج»

 .440 ص ,روطتلاو ةينقتلا نيب ةغالبلا ةفلف «ديع ءاجر (2)

 .166 ص .ينفلا فيظوتلاو يغالبلا ريظنتلا نيي ةياتكلاو هيبشتلا ,نامشع حاتفلا دبع (3)
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 تاغايصلا نع لقي ال (ريوصت ىنسعملا تروص دق تايانكلا هذه عيمج نأ كش الو
 هب لصاوتت يوغل باطخ يأ نع هرودب فلتخي ال اهريثأت نأ امك «ىحصفلا يف ةيناسللا
 .ةيوغللا ةعامجلا

 ةغلابملا ىلع لدتف ؛يعامتجالا خذبلا رهاظم نع اهب ربعي ام ًةداع ةيانكلا نإ
 ءرحبلا :«مطلا هل» :لوقت برعلاو» .برعلا لاثمأ يف اهنأاش وه امك ؛راجيإلاو

 هذوفن عاستا نع ةيانك «رحبلاو ربلا كلمي نالف» :لوقت وأ .ىرشلا :«مرلا»و

 .نيمدعملاو ءارقفلاو ءايرثألا كعلوأ نيب عقي يذلا توافتلا ترربأ امبر لب 1(2!«هناطلسو

 :اهنمو ؟؛هباتك يف لصفب يبلاعتلا اهصخ دقو: ءةسيسقلا فرخلا تاحضا نم اونوكي ناك
 :دشنأف ؟تنأ نم :هل لاقف الجر ةفوكلاب فئاطلا ذخأو»

 دوعت فوسسف اموي تلزن نإو هرّدق ٌرهدلا لزني ال يذلا نبا انأ
 دوعقو اهلوح ٌمايق مهنمف ءران ءوض ىلإ اًجاوفأ سانلا ىَر

 .22!«لاقب نبا وه اذإف «فارشألا .ضعب نبا هبسحو ءهنع ىلخف
 متخأو ءديدحلاب بتكا انأ :لاقف ءهتعانص نع ماجح لئثسو :تايانكلا كلت نمو

 راهجو ءايحالا ةنيز :لاق ؟كتعانص ام كئاحل ليسق امك» اهنمو ؛(6)3جاجزلاب
 . (6)4ىتوملا

 تناك يتلا نهملاو تاعانصلاو فرحلا ىلع انلدت تايانكلا هذه لاثمأ نأ نئيبلا نمو

 الإ ءيظفل فالغب اهفيلغت ىلإ اهباحصأ اهيف عزن نإو يهو «يبرعلا عمتجملا يف ةدئاس
 «عئانصلا كلت باحصأ ىلإ عمتجملا اهب رظني يتلا فامختسالا ةرظن ىلإ ًةرات زمرت اهنأ

 نوهجاوي مهو جرح نم نويفرحلاو نوينهملا كئلوأ هب رعشي ام ىدم ىلع انفقوث امك
 . مهنهم ءامسأب حيرصتلا نع لودعلا نولضفي مهف اذلو ؛مهعمتجم

 رومرلا ءابدالا اهنم يقتسي يتلا دفاورلا مهأ نم دمت تاعمتجملا ةايح نأ تفاللا نمو

 نع هئارت يف ثحبتل اهيضام ىلإ ممالا دترت ام ةداعو «تايانكلا نم اعاونأ اهرابتعاب

 (رومر كانه» نإ .ةيروطسألاو ةيخيراتلا تايصخشلا ءاحيتسا يف ةلثمتملا ةيزمرلا داعبألا

 . 286 ص «ةينايبلا ةروصلاو نآرقلا «نيسح رداقلا دبع ()

 هنظف» :هلوقب امهيلع بقعو 2466 52 ديرفلا دقملا يف نائيبلا «131 2130 ص «صضيرعتلاو ةيانكلا (2)

 .«ينالقاب نبا هنإ :هل لبق «هنع فشك املف هتيلختب رماف «فارشالا ضعبل (دلو

 .129 ص «ضيرعتلاو ةيانكلا (3)

 .288 ص «عيدبلاو ينامملاو نايبلا ةغالبلا مولع :يغارملا ىفطصم دمحا (4)
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 هتدباكمو هتاناعمر تاما هجيج وراوخا يف بسرتتو عمتجملا رمض اهيلع رقتسي

 امأ ٠ . عمتجملا نم ةصاخ ةعامج نايك ' سمت (راطخأ تناكأ ءاوس ؛ههجاوت يتلا راطخ الل

 ريطاسألاو خيراتلاو ثادحألاو فراعملا بورض نم هدفري ام لكب اهئارت هلكشيف اهيضام

 .اهريغو

 ةمألا رضاح يف ةيمهالا تاذ ةرصاعملا تايصخشلا ضعب لغتسي نأ رعاشلا ىح نمو

 فدهي ام يذغت نأ نكمي يتلا هتاءاحيإو هتالولدم هل ءاقراخ اًنيش اهنم منصف .ءاهلاضنو

 رومرلاو تايانكلا دعت يتلا - رعشلا روص يف ثحبلا نأب معزلا نإف مث نمو .«1!هيلإ
 عقاولاو ةيخيراتلا ةيفلخلاو روصلا كلت نيب ةقالعلا مدعي نأ هنأش نم - اهعاونأ ىدحإ

 طقسي ةيرعشلا ةروصلا يف ثحبلاو» «نيثحابلا ضعي كلذ ىلإ بهذي امك ءيعامتجالا

 يذلا يوغللا ريسفتلا وأ يعامتجالا معقاولا وأ ةيخيراتلا ةيفلخلا ىلإ عئاشلا تافتلالا

 ةيجراخلا ةلحرملا ا اننأ هدرمو «يرعشلا صنلا رادم فولأملا يف لكشي

 لعفب ةيعادبإلا هتاقاط قيتفتو رعشلا ةف شاكم بجوتست قدأ ةلحرم ىلإ ةيمكارتلا ةيلقنلا

 .220«ملاعلا ةفشاكم يف رعشلا رودل لداعم

 جتني ال روص نم هيف امب بدالا نأ نوكل ؛هساسأ نم لطاب معزلا اذه نإ :تلق

 وأ تالالد نم هب رخزي امو صنلاب مهدادتعاب نوسرادلا عرذت امهم عمتجملا نع ىأنمي

 وأ ةيعقاولا ةايحلا نإف كلذلو ؛ةيبولسالا ءاملع كلذ ىلإ بهذي امك ةياغ وأ اًقده هنوك

 اًئيح رهظت يتلاو ءامهنيب ةيلدجلا ةقالعلا هذهل (رظن ؟بدالا نع هارع عطقنت ال عمتجملا

 لكش ىلع كلذ ناكأ ءاوس ؛يعامتجالا مهعفاو نم مهروص نومهلتسي ءابدألا نأ يف

 .ةيخيراتلا هزومر ثعب وأ ةيلالدلا هداعبأ لكب يضاملا ءاحيتسا

 . 4 ص «ةيرعشلا ةروصلا مسر تاوداو ةيروعشلا ةبرجتلا : يرعشلا ريوصتلا « مساق نيسح ناندع 010

 .261 260 ص «ةغالبلا يف لوصف يلع وبأ يدمح تاكرب دمحم (2)
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 ثلاثلا لصفلا

 يئانكلا ريبعتلا تايلامج
 «ةذاخنأ ةيلامج نم يئانكلا ريبعتلا هيوتحي ام نايبت ةيبرعلا ةغالبلا ءاملع لمهي مل

 ؛ىرخألا ةينايبلا لاكشألا نم ةليلقلا ةلقلا الإ هيلع رفوتت ال زنتكم يونعم مخخر نمو
 ثيدحلا وأ ديجملا ينآرقلا صنلا اهاوتحا يتلا ةيانكلا روصب كلذ ىلع نولدتسي ام ةداعو

 وأ «قالطإلا ىلع ةيبرعلا ةغالبلا رداصم نم نيردصم مهأ امهرابتعاب .فيرشلا يوبنلا

 «ريثأت نم تايانكلا هب رخزت ام مهعوريف ءهرثنو هرعش :برعلا مالك ىلإ نودمعي مه
 ام ةداع ةيسفن فقاوم نم هيلع زوحن امو ؛ةغلابمو راصتخاو راجيإ نم هب لفحمن امو

 .باطخلا بيلاسأ نمض اهئيجم بلطتيو ؛يناسنإلا فقوملا اهيعدتسي
 اهرابتعاب ةيئانثلا اهتينيو «ةيريبعتلا اهتعيبط زاربإ صضرفي ةيانكلا ةيلامج يف ثحبلا نإ

 ةيزاجملا ريباعتلا لاكشأ ضعبب اهتلص ةفرعم بلطتي امك «ةقيمعو ةرهاظ :نيتلالد تاذ

 كرتشت اهنوكل ؛ةرامتسالاو هيبشتلاو «لسرملا راجملا :اهنم ركذلاب صخنو .ىرخالا

 ةياهنلا يف اهنال ؛(رثؤمو اًحضاوو ًاليمج ءادأ اهتيداتو «يناعملا راربإ ةفيظو يف اعيمج

 فرعي ملع وهو» :مهلوقب ةغالبلا ءاملع هفرعي يذلا نايبلا ملع ءاول تحت اًعيمج يوضنت
 نوسرادلا تفي ال مث .(1)«هيلع ةلالدلا حوضو يف ةفلتخم قرطب دحاولا ىنعملا داربإ هب

 يف لاقي نأ ...» :نولوقيف - ةيانكلا باب يفو - ةفلتخملا قرطلا كلتل ةلثمالا نوبرضي

 .دامرلا ريثك ديرو .«بلكلا نابج دبزو «ءليصفلا لوزهم ديز :ًالثم دوجلاب دير فصو
 هذه نأ نم مغرلا ىلعو . . .ةيانكلا قيرط ىلع دوجلاب هفصو ديفت بيكارتلا هلهف
 .(©:حوضو فلتخت يهف دحاو باب يف اهلك بيلاسالا

 يف نمكي اًينف دعب ققحي يئانكلا ريبعتلا لخخاد لصاحلا توافتلا اذه نأ نيبلا نمو

 يدزي امم ةفلتخم تايفيكب فوصوملا هب صتخي يذلا دحاولا فصولا ققحت ةيناكمإ
 . اًقباس ةروكذملا بيلاسالاب يقلتملا رئات ةجرد يف توافت ىلإ يلاتلاب

 ههيبشت نكمي رشابم يلوأ ىّنعم جاتنإب امهنم لك موقت نيتلالد تاذ لكدعب ةيانكلاو
 يذلا ضرغلا يف نعمتلا دعب لصحت يتلا موزللا ةركف نع جتان قيمع رسخأو «ةهجاولاب
 ةلالدلا ىمسي ام ىلإ ةراشإلا نم دب ال ةيانكلا نع ثيدحلا دنع» اننإ «ملكتملا هيلإ يمري
 ةراشإلل يقطنملا يلالدلا نومضملا نم نوكتت ةيتاذلا ةلالدلاف ؛ةيموزللا ةلالدلاو «ةيتاذلا

 .27 ص « يبرعلا ناهبلا ةتابط يودب 022 .246 ص ءماشيإلا (1)
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 . .ةيموزللا ةلالدلا امأ ؛ةيعجرملا ةقالعلا ىلع ماع لكشب موقت يلاتلاب يهف . . . ةيوغللا

 ةلالدلا ىلإ ةفاضإءام صن يف اهفاشتكا نكمي ينلا ةلادلا ةمظنالا عومجم نم نوكتت يهف

 :«2!ءاسنخلل هبسنو يركسعلا هدشنأ يذلا تيبلا يف امك كلذ رهظيو . (1)«ةيتاذلا

 اميقس ءايحلا نم تويبلا نيب هلاخت صيمقلا هنع قرخمو

 تتأو .كلذب حيرصتلا نع تلدعف ءاداوج هنوكب حودمملا فصت : نأ ةرعاشلا ثدارأ

 ءاجر هايإ مهبذجو هلوح سانلا عافدنا ةجيتن .ءصيمقلا قرخم هتلعجو ناسنإ ةروصب
 .اًينهذ اجاتتسا ؟ناوج هنوك» :ىنعملا جتنتسن انلعج ام وهو ؛هلاون

 .«قرخمو» :اهلوق وهو «ةدوصقم ريغ ةركن ءاج حودمملا نأ ةياهنلا يف تفاللا نمو

 نأ ىلإ اًمضيأ هب عفدي لؤاست وهو .هسفن نيبو هنيب هنع لءاستي يقلتملا لعجي يذلا ءيشلا

 .ةيانكلا نم ةيئاهنلا ةلالدلا نع ثحبب
 يناوثلا يناعملا ىلإ روبعلا يف دعاسملا رود يئانكلا ريبعتلا يف لوألا يناعملا بعلت

 ىلع لالدتسالا نكمي ال ذإ ؛اهب كسملاو اهيلإ لوصولل زّمحملاب هبشأ ىهف ءةدوصقملا
 وأ اهقارتخا ةيلمع نوكت مث ءاّيلحرم اهب مادطصالاو اهدنع فقوتلا نود يناوثلا يناعملا

 بستكيو «ةيلالدلا هتيفافش مالكلا دقفي مث نمو ناعم نم اهءارو ام ىلإ اهترواجم

 ضاخمل ةلصحم يه لب ءلوألا يناعم ا نم دلوتت مل ةفاثك يهو .(3!«ةفاثكلا نم اًبرض
 هركفب لوألا يناعملا كلت تراد نأ دعب يقلتملا لقع نم ةقشبنم ةلالدو «تحب ينهذ
 يلاتلاب ينعي ال كلذ نإف ةيانكلا يفرط ةدارإ راوج نودكؤي ذإ نويغالبلاو .هتليخمو

 «يئانكلا ريبعتلا صئاصخ ىدحإ يهو «لاوحألا لك يف رهاظلا ىنعملا ققحت ةرورض

 دقو ؛رهاظلا هانعمو هلولدم ققحتي دق ليلدلا هب اودصق يذلا ةيانكلا ظفل نأ» :اهانعمو

 [نامقل] « 4522 ...سائلل َكَدَخ ْرَمَصَت الو» : ىلاعت هلوق يفف ءهمزال دصقي امنإو ؛ققحتي ال

 .220 ص «؛ةيلامجلاو ةيفرعملا داعبألا ةيانكلاو لصرملا راجملا (1)

 ةافملا نال ؛صيمقلا قرخم هتلعجف دوجلاب هفصو تدارأ» :لاله وبأ لاق .387 ص «نيتعاتصلا (2)

 :ققحملا لاق ؛ةيليخالا ىليلل ةمادق هبسننو .388 ص «,نيتعانصلا «-هدوجل فدر- هصيمق قيزمتف «هنوبذجي

 .ه80 ماع تيفوتو ,«ه67 ماع ىفوتملا يجافخلا اهمرق اهب ببشو ؛يمالسإلا رصعلا يف تشاع ةرعاش»

 «ةيليخالا ىليلل 60 ؛:7 برالا ةباهن يف وهو . 9 ص «يجافخ معنملا دبع دمحم قيقحتب رعشلا دقن عجار

 .تويبلا طسو :هزجع

 ص .1987 .4 .3 ميباسلا دلجملا ءلوصف «:يناجرجلا دنع ىنعملا ىنعم يف ةءارق ؛«ليعامسإ نيدلا زع (3)

 2 .232 ص «ةيانكلاو لسرملا راجملا نع ًالقن .41 9
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 ظفل ققحت نإف ءيقيقح دخلل ريعصت كانه نكي مل ولو ءربكلا نع ةيانك دخلا ريعصت
 ةيانكلا» : مهلوقب ةيانكلا مهفيرعت نم موهفم اذهو ءمزرالب سيل هنكل زئاجو دراو ةيانكلا

 ي(1)ءءانعم ةدارإ بوجو عم :لقي ملف .هانعم ةدارإ زاوج عم هانعم مزال هب ديرأ طفل

 يرشخمزلا هللا راج مامإلا هب رسف ام لالخ نم اهتقيقح ىلع ةركفلا هذه زاربإ نكميو
 ناك امل ٠... :يرشخمزلا لاق .[هط] 4 «2) ئوتسا شرْعلا ىلع نمحرلا» :ىلاعت هلوق

 :اولاقف ؛كلملا نع ةيانك هولعج كلملا فدري امم كلملا ريرس وهو شرعلا ىلع ءاوتسالا

 اذكهو .«2)«ةتبلأ ريرسلا ىلع دعقي مل نإو «كّلم نوديري شرعلا ىلع نالف ىوتسا
 رولبت طرش سيلف :يناثلا ىنعملاو لوألا يئانكلا ىنعملا نيب د ل ا

 بعلي ىيئانكلا ريبعتلا نإف كلذلو «عقاولا يف لوألا ىنعملا ققحتب :ب اًنوهرم يناثلا ىنعملا

 هيي نع بادي قس ل يررطلا رج نم هب طيحي ام :لوألا ؛نييوتسم ىلع»

 اذإو .6)20هسفن يرعشلا ءانبلا اهمزلتسي يقلتملا سفن يف ةضماغ رعاشم ديلوت : يناثلاو

 «دحاو نأ يف امهققحت لوبق رابتعالا كلذب نكمي هنإف دورولا يزئاج نالظي ناينعملا ناك

 ىلع نيدراو ناينعملا 0 م ء«زاجملا نع ةيانكلا زيت يتلا تامالعلا ىدحإ يهو

 كلذو «نييئعملا دحأ نيعت ةئيرقلا نال ؛ةرورمغلاب ةنيرقلا بلطتت اال ةيانكلا نإف ظفللا

 «هحير تبهذو «,همجن لفا نالف :انلوق يفن 4: . ةيانكلا يف بولطم الو دراو ريغ

 .65 ص «ةيدقن ةيغالب ةسارد نيرصاعملاو ءامدقلا نيب ةروصلا «يماش زيزملا دبع ميهاربإ دمحم 10(

 .26 24 فاشكلا (2)
 . 4 ص .ةيبرعلا ةغالبلا يف «لديع ءاجحر )3(

 يف عضوم نس رثكأ يف نوصني برعلا ةغالبلا ءاملع نأ ظحالملا نم . .6 ص .لوصألا «ناح مامت )4

 ققحت ةيناكمإ ةركف نامنزالا ىلإ نوديعي نوثبلي الو « لسرم لا راجملاو ةيانكلا ني لخادتلا ةركذ ىلع مهتافلؤم

 باتك يف درو املثم ةيسنرفلا ةغالبلا ءاملع اهلمهي مل ةركف يهو .راجملا فالخب « ةيانكلا

 لعدم 1كنءطعأ ةلمتت, آءامهادنعانوانع ك لنوعماسست ]ذاع هنكعب آهعمنكععب 1976 - م 147 :

 “1146 (011آل1016 تأ 57166000106 :
 0ع5 لعان» لعدن معك ؟1عانتعق 2021 1ع ماانك ةمالا/عوأ 2021020105. 1[عاعد 005 قانع 18 00(226/-
 اتعب كانكامانا 16لنانناع 3 له تمانمو م22ا5-00م8لن8)غ 0ع همدان جعانأ اك, 72ع0انالاع ةانقكأ 18 كقلنكع
 ممننت 1'ع21ءا, 1'ء21ك6 مماتك 18 ءقلنكع, )ع ةأورع مماتك 13 ءطموع ةأودت(16ع, اع صمم لع !ذعن ل"
 ماملانأا هقأ 18طفقون6 ممانت اع ممملانأا !انت-مصغمتعب 1ع فمقاعمقتلا ممانك 1غ مواعقالا آ1 زن 8
 ءقوانع ؟هز5 ءالتووع لع !'ء/لعاب لع اه قينكع, لع 18 6ةلئاع ةزاصطمأ قمع مقع, ؟ةطوتوان6 هب 1ع ه0ض-
 اعلن لع. آه 0(216) منع (همدتصتع آه 2926عل0وانع انأ 6تأ ان 650666 0ع 2040111116 *م0انت'
 120 1كمت ومنو ك 1. ]ةلمطومو) 8 مهئانع ]16م همع 1'نوصلمع ةزدتاش جقن ةا10انع نان نذهع0انن8. (00 ةهنأ

 نادع موانع 18]ء0طومر 165 رمكقعانمدك 826امالامأ نان65 ءا 20ه حاط 010 انعو 2001 05603 هنا تق:
 كات عانطتانأ انك طاناتع انردع :6026ع لمه 4ع ؟نغ ع ططانل6ع : انذع ةلئاكع عقأ ان26 082131716 مءاناع طتقشن-

 200. 165 لعانا 168ءان008 505:1 06601ءهئن7 ق5 : ةنهنق 18 ماعمنأن6 ©5066 انآ1 00972
 ممم ونتا, اقهلذك نانع لفمف آه ممعمملع ز] ان م ندع لوانطألع همديععاتمو 806ع 1ع ةننزعأ طاناتع :
 قنوع مقا اندع مماتجتام مممععمكذ0ومعأأع (3 ةقالوأع ةزلاشتفوانع), 0'قانأاتع م01 ان 0

 ةكعصمساتونع. (1963, م 62).

316 



 , هئاطب عطقناو ءهدَح لكر ةكوش ترسكناو «هتدج تقلخأو ؛هترمج تئفّطو

 تنالو «هبناج قرو «هدضع يف تفو ء.هدذضع تلذو ؛غهدقع فعضو «هنكر عضعضتو

 يف امم امهتدارإ روجي ةيانكلا يفرط نإف .21)ءرمأ ىّلَو اذإ هيف كلذ لاقي :هتكيرع
 نم عون ىلإ امئإو «ضفانتلاو ةلاحتسالا ىلإ كلذ يدؤي ال ثيحب اهلك ةقباسلا ةلئمألا
 ةبسسن» نإ ذإ ءحوضولا تاجرد يف توافت هيلع بترتي تاللالدلا نيب ينهذلا قيفلتلا

 الثم دوجلاب فصولاف ؛يلالدلا اهجاتنإ يف ةتوافتملا ةينبالا ةعومجمب طبترت حوضولا

 هذه نم كرحتلا يتأي مث ء'داوج دمحم» :وحن يف رفصلا ةجرد يف نويغالبلا هعضي

 ةجتملا بيكارتلا ىلاوتن ثيح «ةيانكلا يف امك ؛ءحوضولا يف لفأ ىوتسم ىلإ ةجردلا

 بيكارتلا نم كلذ ريغ ىلإ فايضألا ريثك وأ ةاهطلا ريثك دمحم :لوقنف .دمحم مركل

 يف يعضولا اهانعمب بيكارتلا ظفتحت ثيحب ءرشابم ريغ قيرطب مركلا ىلإ ريشت يتلا
 ىلاوتت يلوحتلا وحنلا اذه ىلعو «ئراطلا يئانكلا ىنعملا هعم مدقت مث .ءهرفصلا ةجرد

 كلذ نأ دكؤملا نمو .«2!«جاتنإلا ةعيبط رياغت عم هيبشتلا وأ ةراعتسالا يف نايبلا ملع ىنب
 هامسأ دق ناك ام زرفي ةقحالتملا هتافاضإو ةفلتخملا هتاجومتب نهذلا هدهشي يذلا لوحتلا

 «ةكباشتم تايلمعل رشابم ريغ جاتن نذإ وهف .23)ىنعملا ىنعمب يناجرجلا رهاقلا دبع

 ع1] تان طنعص لتولنمو نعت 16 ماطكمممرغمع حمموئانمممعأ لاذ مطقممردعرع عصممانو نع. آه 226ا0-
 الصنع ك اه عوطمعلموادع مع ةنممععصت مهق هاه 7ت6اهماطمرع قلن هلا عشان م05 انمدمعأ, دهنو شف ©ع-
 آنت, ماادع مك ومما, لع أه مم0نلنعاتول كاان 07116 اع تقتل هان(. 121125 0027عضأ 3310 امانأ عانت
 انتا :ةجوم(1 همحتعت ةنعأ. اق اعمتعك 0(0150مأءك, اه 56000516 ك اق ةزل26ع0هوانع 067ءاوج
 معنا 1"[عمامجتع لحن همصاعارءاع, اقهدلنذ نانع اه :طغعاقهمالورع ةموقتللا "ءمرلتتع 6انةنعع !"1ةواممأع
 قن عرءاع 6عءل1ع نأ دعك مع "0001. ]مع (ةان6171,1973, 2.16). '1هاناعق اهمأك زمانعللا لل انتا 91 ءشان 56-

 تاتوانع, ©ك ]ع فطاعمنت مموجمقمع ممتن أه هكمجأ متع معانا 67 00م0 ملاك ت0وانلع طال

 1 100010: نس سامة تداهم
1 4< 5 

 امعاانكزوو لهتع انت مك 0ع

 1 جدع 1ع وق عع اق نتاع ماهلذ اع مهاكتعأل

 امم اه ككاو كاتدو
 طوئاتع ممننك 1ع امانأب 12 امانا م0انك 18 مقتاتع, 27201125 20107 16 مآانع 61 ماانك موننك 16 200173, أه 8ال0-
 هعلموادع مهقكهنا غاتعب 00201116 18 226000/12116, مأانق لامععاعتت عام !16ع ةان 2616ءعدأ نانع 5ع 1!'عكأ

 اه هددكمجط موجع
 ةملك» راجلل نأ :اهمهآ هجوأ نم راجلل نع فلتخت ةيانكلا نإ .««فرصتبه» 391 ص ء«نيتعانصلا (1)
 : لئاقلا لاق ول كلذ لاثم ؛يقيقحلا ىنعملا ةدارإ نم ةعنام ةنيرق عم ةقالعل يقيقحلا اهانمم ريغ يف تلمعتسا
 تاينث نم :ةنيرقلا كارهإلا اذه ىلإ امفد يذلاو ءراجم ردبلا نأ انكردأ . عادولا تاينل نم انيلع ردبلا علط
 .68 «67 ص ءنايبلا ملع .2 ديدجلا اهبوث يف ةيبرعلا ةغالبلا ؟. . .عادولا

 .132 ص .ىرخأ ةعارق ةييرعلا ةغالبلا تايبدأ (2)

 ىنعمو ىنعملا لوقت نأ يهو «ةرصتخم ةرابسع انه اهف ةلمجلا هله تفرع دق ذإو ...» :ينامجرجلا لاق (3)

 ةرخخآ ىنعم ىلإ ىنعملا ىنعمبو ؛ةطساو ريخب هيلإ لصت يذلاو «ظفللا رهاظ نم موهسفملا ىنعملاب ينعن ىنعملا

 .203 ص «راجعإلا لئالد
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 يتلا روصلاو لاكشألا نع هيف ثدحن مث ءاهتغالبو ةيانكلا قمع هلالخ نم جلاع ثيح»

 امك ظفللا رهاظ ىلإ سيلو «ةيونعملا تالالدلا ىلإ هدنع كلذ درمو .ىنعملا اهب ددعتي
 باحصأ نم يغالبلا اذه دع كلذ لجأ نم هلعلو .(6!1. . .داقتلا نم ريثك دنع وه
 ةريعلا ذإ ؛احيحص كلذ سيلو «ظافلالا باسح ىلع اهرصاني هنأ مهوت امدنع يناعملا

 يذلاف ءاهنم ةيفخلا ةصاخخو ءاهيناعمو ظافلالا نيب ةثشانلا ةقالعلا يف نأشلا اذه يف

 ىنعملا نأ رهاظلا ىنعملا اذه نع ةيانكلا بيلاسا نم هريغو كلذ لك يف رظنلا فرصي»

 هرابتعاب ؛.(276فقوملا عم اًقاستاو اًقمع رثكأ - ريبعتلا حص نإ - لظلا يف يراوتملا رخآلا

 . ضعب عم هضعب ملكلا ماظتنال ةرمثو تالالدلا كلتل جاتن رخآ

 الإ اهريدقت نكمي ال ةيانكلا يفرط نيب ةقالعلا نأ ىلإ ذئدعب ةراشإلا نم دب الو
 فدرلا ةفالع يف رصحنت» اهنإ «ةيعبتلاو فدرلا تافالع ليبق نم اهنأ ىلع ءاهيلإ رظنلاب

 يذلا ىنعملا نيبو ظفللا هرهاظ هيلع لدي يذلا ىنعملا نيب مزالت ةقالع يه وأ «ةيعبتلاو
 :رعاشلا لوقف 00[ . هيعدتسي

 (4)«هلدابأو هتابل لهزالو 2لئاضتم ال فيسلا داجن ليوط»

 ليلد وأ اهل عبات وه ام ركذ ىلإ ةماقلا لوط ةفصب حيرصتلا نع رعاشلا هيف لدع
 نأ نيسرادلا ضعبل ولحي ةقالع نع ةدلوتم ةفصلا كلت تناكو .هداجن لوط وهو ءاهلع

 .ىلوالا ةفصلا فدارت اهنوكل ؛ةيقطنملا ةفص اهيلع غبصي

 يف رظنلا» نإف .يلجتلاو ءافخلا وه رخآ ينف دعبب طبترت ةيانكلا ةينب نأ نيبلا نمو
 . )6. . .دبأ روهظلاو ءافخلا يتيلمع اهدامتعا ىلع لدي ةيانكلل قيمعلاو يلكشلا ءانبلا

 .ديعبو بيرق ىلإ ةيانكلا بولسأ نومسقي# اوحارف «كلذ ىلإ ةغالبلا ءاملع نطفت دقو
 اهئافخخو اهبرقو طئاسولا دعب ىلع ميسقتلا اذه موقيو .ءيفخو يلج ىلإ بيرقلاو
 ةيانكلل عئاشلا ميسفقتلا نأ اًملع .(6!6. . .رهاقلا دبع هيلإ مهقبس ام انهو ءاهروفسو

 يغلا دهاوشلاو ةلثمالاب هنم مسق لكل ىتأو ءضعب نع هضعب زيمو ,يكاكسلا هلمكتسا
 . هحص وت

 .145 ص «ةيدقن ةيغالب ةيؤر ينايبلا ريبعتلا ءدبسلا عيفش (2)
 . 146 ص ءةيرعشلا ةروصلا مسر تاودأو ةيرعشلا ةبرجتلا ,يرعشلا ريوصتلا (3)
 .لهر وهف ءسالماو شضيبا :ًالهر :لهر .؛388 ص «؛نيتعانصلا (4)

 .189 :188 ص ءىرعخأ ةءارق ةيبرعلا ةغالبلا تايبدأ (5)
 .223 :222 ص ؛«ةيلامجلاو ةيفرعملا داعبألا ةياتكلاو لسرملا زاجملا (6)
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 ةبسنلا ةيانك هيلع روح ام نوظحالي نيسرادلا ضعب لعج ةيانكلا ماسقأ يف لمأتلا نإ

 وأ ةفصلا دانسإب كلذ متي ثيحب «ةداتعملا ةيوغللا ىنبلا نع (!7فارحنا وأ حايزنا نم

 نع ةيانكلاف ءاهئارو نم ةيقيقحلا ةلالدلا نع ثحبلا بلطتت ؛داتعم رييغ قيرطب اهتابثإ
 لوق يفف ؛بيكرتلا يف فارحنالا هيف رهظي يذلا ةيانكلا يف ديحولا مسقلا يه «ةبسنلا

 :اروفاك حدمي يبنتملا

 ءايض لكب يرزي ءايضل هيف دجلا يذلا كبوث يف نإ
 هذه نوكت نأ اًيقطنم ودبي ال ثيح «برثلا»و ؟دجملا» يتملك نيب ةمءالملا رهظت

 نع شيتفتلا ىلإ ةرورضلاب يدؤي ريبعتلا يف فارحنالاف «بوثلاب ةقلعتم ةيونعملا ةفصلا
 حيرصتلا كرتف ءروفاكل دجملا تابثإ دارأ هنأ ىنعملو .فارحنالا اذه ليزت ةديدج ةلالد

 امك ةيانكلا يف هنع رمالا فلتخي كلذبو .22)«بوثلا وهو ءهب قلعت هل امل هتبثأو ءاذهب
 :ديبع لوق يف

 (3!لئاحملا تحقلأ اذإ اموي ىهنلا لهأ نادود ونب يموق» ْ
 :ةزلح نب ثراحلا لوقو .لئاحلاب برحلا نع ىنك ثيحب

 (4ءاضوض مهل تحبصأ اوحبصأ املف ءاشع مهرمأ اوعمجأ»

 .ةبلجلا وأ فالتخالا نع ةيانك هيف

 .[ةعقاولا] 44552 ةعوفرُم شْرْفَو » :ىلاعت هلوق يف امك فوصوملا نع ةيانكلا يف وأ

 يف ءانسحلا ةأرملا دارأ .«نمدلا ءارضخو مكايإ» :ِكَي هللا لوسر لوقو ءءاسنلا نهو

 اذهو «فلتخم رمألا نإ لوقن .250ةليثمت اهل عوضوملا ظفللا ريغب ىتأف ءءوسلا تبنم

 وه درفم ظفل يف ىرخالا يه فوصوملاو ةفصلا تايانك ئجم ىلع ظحالي ام مغر

 ليبق نم كلذ دعي ال ذإ ؛؟نمدلا ءارضخ» وه ىظفل بيكرت وأ 2«شرفلا#و «لئاحلا»

 يلامسجلاو يوغللا لامعستسالا» نأ ىلإ هدرم فارحنالا وأ حايزنالا نأ نيضاي مهرس وبأ زيزعلا ذيع ري (1)

 ضرغ لجأ نم يرغللا ماظنلا يف اهعضو لصأ نع ةيوشللا لئاسولا ضعب جورخ يضتقي دق- ىلوالا قيرطب
 «. . .نولوقي امك تاملكلا ةركاذ لالخ نم ملكتملا سفن يف حايزنالا نوكي دقو . . .ثيدحلا ماقم هيضنقي ام

 .18 ص «مييقتو ةسارد رصاعملا بولسالا ملع

 . 189 ص ؛ةيلامجلاو ةيفرعملا داعبألا ةيانكلاو لسرملا زاجملا (2)

 نب ديع ناويدب تيبلاو .«لصأ اهل نكي مل يتلا برحلا تجاه اذإ لوقي» .882 ؛2 ريبجكلا يناعملا (3)

 .94ص ٠ ص ربألا

 نم هيلع اوقفتا يذلاب انوصبصي نأ ىلع اليل مهرمأ اوعمجأ ديري» :ةبيتق نبا لاق «856 :2 ريبكلا يناعملا (4)

 .«ليلب ربه رمأ اذه :لئاقلا لوقك انهو .ليلب مهرمأ اوعمجأ :ىوريو «اوبلج اوحبصأ املف انتمهت

 .391 ص «نيتعانصلا (5)
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 وبأ فسوي كلذ ىلإ بهذي امك ؛ةيانكلا يف نييقبتملا نيمسقلاو ةبسنلا ةيانك نيب قورفلا
 يف ةروكذملا تايانكلا امنيب ؛ةدرفم ةظفل يف ةبسنلا نع ةيانكلا نوكتو» :لاق ؟؛سودعلا

 نكميو .ةدرفم ةظفل تسيلو ةلمج يف يه فوصوم نعو ةفصض نع ةيانكلا يمسق

 كلت نيب يرهوجلا قرفلا نوكيف .6)!2هرسأب بيكرشلا نم ةيانكلا ىنعم صالختسا
 عقت ينلا ةبسن نع ةيانكلا ةعيبط نع مجانلا يظفللا حايزنالا يف (رصحنم ذئدنع ماقالا

 سفن يف نائيجي نيذللا نييقبتملا نيمسقلا فالخب «ءفوصوملاب قلعت يذلا ظفللا يف

 . ةيانكلا هيف عقت يذلا بيكرتلا وأ ظفللا

 راجملا يف ةقالعلا نع فلتخت ال ةبسنلا ةيانك يف نيفرطلا نيب ةقالعلا نأ مولعملا نمو

 يف ةيناشلا ةلالدلاب ىلوالا ةلالدلا طبرت يتلا ةقالعلا نإ لوقلا نكمي» ذإ ؛220لسرملا

 نكمي انه نمو ؛ةرواجملا ىلع ةمئاقلا لسرملا زاجملا تاقالع ىدحإ يه ةبسن نع ةيانكلا
 ةدارإ زاوج مدع نم زارتحالا عم كلذو .(6)3. . .ًالسرم (زاجم ةبسن نع ةيانكلا دعن نأ

 .ةغالبلا ءاملع كلذ ررقي امك ءلسرملا زاجملا يف يقيقحلا ىنعملا

 يف نييقبتملا نيمسقلا نع هرودب بحسني نأشلا اذه يف ةبسنلا ةيانك نع لاقي ام نإ
 ذإ ؛لسرملا راجملا نع ةبيرغ فوصوم نع ةيانكلاو ةفص نع ةيانكلا تسيل» ذإ ؛ةيانكلا

 :رعاشلا لوقف ؛(406لسرملا زاجملا تافالع نم يه اهيف ةلالدلا لاقتنا يف ةقالعلا نإ

 نامتكلا نطاومب ةفوغشم ىَغَولا موي مهحامرأ ىرت موق
 :25)ةيلاتلا تالالدلا ىلع ينبنت ةيانك هيف

 يناثلا لولدملا لوألا لولدملا لادلا

 بلقلا نامتكلا نطاوم ةروص نامتكلا نطاوم

 . فوصوم نع ةيانك كلذب يهف

 . 189 ص «ةيلامجلاو ةيفرعملا داعبألا ةيانكلاو لصرملا راجملا (1)

 اهانعم ريغ يف ةلمعتسملا ةملكلا نيب ةقالعلا نوكت هيفو «يوغللا راجلل نم عرف» :مهلوقب نوسرادلا هفرعي (2)

 اهترثك وأ اهددمعلو «ةريثك لب ةددعتم نيينعملا نيب ةهباشملا ريغ ىلع ةمئاف ليصالا يفيقمحلا اهانعمو يقبقحلا

 .93 ص ءنايبلا ملع :2 ديدمجلا اهبوث يف ةيبرعلا ةغالبلا «لسرملاب زاجلل تمن
 . 190 ص «ةياتكلاو لسرملا راجملا (3)

 . 190 ص «.قباسلا مجرملا (4)

 191 ص «ةيلامجلاو ةيفرعملا داعبألا ةياتكلاو لسرملا راجملا (5)
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 : يلي امك اهتالالد ةيانك هيف . ؟هئس نالف عرف» :لئاقلا لوقو

 يناثلا لولدملا لوألا لولدملا لادلا

 مدنلا هنس عرقي ناسنإ ةروص هنس نالف عرف

 لاقتنا نم .2!)سودعلا وبأ فسوي جتتتسيو .ةفص نع ةيانك كلذب ةيانكلا نوكتف

 نطاوم» ةيانك يف لوألا لولدملاف ؛ةرواجملا ليبس ىلع متت اعيمج اهنأ ةيئانكلا تالالدلا

 سيلو ٠لسرملا زاجملا تاقالع نم وهو .؛بلقلا يأ ؛يناثلا لولدملا رواجي «نامتكلا

 .هعورفو هيبشتلا ةقالع كلت نأ رابتعاب ءآالثم ةهباشم ةقالع

 يناثلا لولدملل رواجم هرودب وهف ««هنس نالف عرق» ةيانك يف لوالا لولدملا امأو

 . لسرملا زاجملا تاقالع نم وهو «بلقلا وهو ءاهيف

 ريوصتلا ثحابم نم ةيانكلا نودعبتسي نيثدحلل نيسرادلا ضعب دهن نأ فسؤملا نمو
 دحأ ىلإ نورصاعملا رظن دقلف ةيانكلا امأو» ءامهيف ةقالعلا ةعيبطب نيجتحم . ينايبلا

 امم «ليلدب ىوعد نم اهيف امل ةيقطنم اهيف ةقالعلا نإ9 :اولاقف ةئطاخ ةيواز نم اهيحانج

 ةغالبلا نع ةثوروسم اهنأ يف كشن ال ةرظن يهو .«2!«ريوصتلا يف اهتميق ىلع رئؤي
 راجلل يف تالالدلا لاقتنا يف هلوق يناجرجلا رهاقلا دبع نع رْثأ ام نإف ؛ةميدقلا
 تابثإ نوكيف «مزاللا ىلإ موزلملا نم عيمجلا يف لاقتنالا نأ كلذ يف ببسلاو» :ةيانكلاو

 .©3)«ةنيب الب هاوعد نم هتابثإ يف خلبأ ةنيبب ءيشلا ىوعدك هب ىنعملا

 ريثكب رثأتن دف نحنف ؛ليلدلاب ديؤم ءيشلا ركذب ىتأت ال ةغالبلا نأ حضاولا نمو

 اهيلع اهطقن يتلا رومألا نم ريثك هيفو :ةيتاذلا هيلع بلغت امهف اهمهفن ينلا يناعملا نم
 ةساح نم رثكأ قيرط نم اننادجوب هعم انلعافت اننأ ىوس ئشل ال ءاهب وه لفحي نأ نود

 191 .190 ص .ةيلامجلاو ةيفرعملا داعبالا ةياتكلاو لمرملا رلجلل (1)

 تابئإلو 465 ص «ةيدقن ةيغالب ةمارد نيرصاعملاو ءامدقلا نيب ةروصلا «يداش زيزعلا دبع ميعاربإ دمحم (2)
 : يلب ام مادآ لاشيم نوج ىري ةيقطنملا ةيلقعلا ةلالدلاب ةيانكلا ةلص

 1 ةصفنم نانع لممف 1ع ىف لع اه دتغامجطم«ع ذأ ةقهنا لع ددجاممع نم ءاؤصع عهك انا ةنتأتع 5أ ج2,

 عمنا اه مولنعإالمو لكدمع 20017أ16 اهمه0ونع, لممع اه قع لع او ءةزارتمعلموانع ك لع اه هتكمإ/-

 مصنع ذأ ةةينأا ل انمع "تنور عاانول" نالنع 0 ةاناكع ةاؤيقاعك 002113: تنال, !ذئهق, نع عاانكع, العال

 ةعاصقر زهج ادعو هن 2ةهئتاأأكب كمتصتع, لمادعع ...00 معانا لذتع نانع أه 64001 مدنع نأ تمنع قوان-

 طلع ةالممعلمونع. "لعمم 711ءدعا ةفمع, !ةمجتاسانوادع 41 لتمعواسو !ذشكونتع, طهت0انككع,

 آظوممع, 19722.18.

 .168 3 حاضيإلا ةيخب (3)
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 نم دصقي ناك ام فالح ىلع تمهف ليلدلاو ىومدلا ةلوقم نإف نكي امهمو .انيف

 ةيوقت نم ةيانكلا يف ام حيضوت هب داري ريبعن درجم» يه ذإ ؛هريغو يناجرجلا اهئارو
 ليلد وأ ةيقيقح ىوعدل دصق نود هريوصتو همظن قيرط نع دوصقملا ىنعملا ديكأتو

 ء«دامرلا ريثك نالف» : دوحلاو مركلا نع ةيانك انلوق يف ليلدلا نوكي دقف الإو ١ يقيقح

 نكي مل ولو هيلإ ريشتو مركلا دسجت ةروص درجم دامرلا ةرثك يأ ؛ليلدلا اذه نوكي دق
 يقلتملا نهذل ريثم الإ وه ام ليلدلا وأ لوالا ىنعملا نإف كلذبو .(!!6يقيقح دامر كانه

 موقي هنأ ىلع هيلإ رظنلا نإف مث نمو .ةيانكلا يف ةيئاهنلا ةلالدلا نع ثحبي يك هؤيهي
 ريبعتلا هيلع يوتحي امل كلذو ؛نفلاو ةقيقحلل بناجم رمأ ةيانكلا يف يلقعلا ليلدلا ماقم

 روصعلا رم ىلع ةيقاب اهلعج ام ةيانكلا تايلامج نم ناك امبرو .زمار ءاحيإ نم يئانكلا

 باطخلا تايوتسم نم ىوتسم اهرابتعاب ةيوغللا ةعامجلا نيب لصاوتلاو ريبعتلل ةحلاص

 ىلع يركفلا جضنلاو ينمزلا روطتلا رياسي اًمح لاز ام يئانكلا» بولسالاف .يناسللا
 ضعب يف ةرهدزم تناك يتلا بيلاسالا نم ريثك لثم سيلو .(6)2. . .روصعلا فلتخم
 اناك نيذللا سانجلا وأ عجسلل ةبسنلاب نأشلا وه املثم :يبرعلا بدالل ةيخيراتلا لحارملا

 تلظ يتلا ةيانكلا فالخب اذهو ءامهلاح ىلع ارمتسي ملو ؛ةيضاملا روصعلا يف نيعئاش

 حور نم هتلالد دمتسي ثدحتسم وه ام ةيانكلا بيلاسأ» نمف .سانلا ةايحل ارياسم انف

 .ةدوسأ راظنمب ايندلا ىلإ رظني» :مؤاشتلا نع ةيانكلا يف انلوقك ؛هديلاقتو ثيدحلا رصملا

 ريرحتل تاغللا بسنأ عفدملا ةغل» :انلوق وحن يف عفدملا ةغل اهنأب ةوقلا نع ةيانكلا يفو

 :ميهاربإ ظفاح ل ة يف راخبلا ليلس اهنأب ةرئاطلا نع ةيانكلا يفو :«ةلتحملا ضرالا

 (3):ماهوألا قباوس ايعاف د صقلا ىلإ راط راخبلا ليلس مأ

 ىبأ دقو 465 ص ؛ةيدقن ةيغالب ةسارد نيرصاعملاو ءامدقلا نيب ةروصلا «يداش زيزعلا دبع ميهاربإ دمحم (1)
 ءاهليلد عم ةقيقحلا ميدقت ىلع ةيانكلا ةيمعأ ترصق اهنوكل ؛ةميدقلا ةغالبلل دقتلا هجوي نأ الإ نيثحابلا ضعب
 ريبصتلل مهمييقت ناديم يف ءامدقلا نيغالبلا ىلع اهذخخان يتلا رومالا نم لعلو» : مساق نيسح ناندع لاق

 ةيقطنم ةغبص اهوغبصف ءاهليلدب ةبوحصم ةقيقحلا انيطعي هنأل ؛يئادالا نوللا اله نأش نم نوعفري مهنأ ةيانكلاب

 ريوصتلا 2. . .هعبنمو نفلا ضرأ اهرابتعاب ةينتانإلا سفنلا هباح نم طقستو ةيركفلا هتاعورشمو لقتلاب ىنعت

 .147 ص :ةيرعشلا ةروصلا مسر تاودأو ةيروعشلا ةبرجتلا يرعشلا
 .238 ص «يتايبلا ريوصتلا .ءفرش دمحم يفنح (2)

 ناتيبلاو .مامغو «مئامحغ (ج) ةباحسلا :ةمامغلا :مامغلا ء.144 ص «ةيدقن ةيغالب ةبؤر يناببلا ريبعتلا (3)

 .283 2 هتاويدب
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 ةديدش اهنوك ىلإ ةرمتملا اهتراضن يف رسلا دوعي امبر ةيئانكلا ةيلامجلا كلت نإ
 نم ؟ريثك بسانت اهنوكل اضيأآو .ةيلامملا هتايوتسم فلتخمبو يناسللا باطخلاب طابترالا

 نم هتلالالد عطتقي يذلا ًالثم زمرلا سكع ىلع رصعلا حورب ةفالع اهل يتلا ففاوملا

 هديلاقتو رصعلا حور نم اهتلالد دمتست ةيانكلا تناك اذإف» ؛اهايابخو سفنلا زيلاهد

 هبراجتو ةملظملا هفن زيلاهدو رعاشلا حور نم هحور مطتقي زمرلا نإف ؛هتاردقمو هميقو
 اهالوأ ةيضقب لصتي رمتسملا يئانكلا يلامجلا دعبلا اذه لعلو .(176 . . .ةدقعملا ةيوتلملا

 يذلا ؛درفملا ظفللا ىنعم» يف مهثحب يهو .ىوصف ةبمهأ تايناسللا لقح يف نوسرادلا

 ظفللا نم مهفي ام وهو ,يموزللا ىنعملاب» هومسا ام اهمها نم اًعورف كلذ نم هل اوعّرف
 نم نوكتي دق ىنعملا اذه نأ اندجو «مأ» ظفل ىلإ انعجر اذإف «ءيروصتلا ىنعملا نع (دئاز

 هذه نالو خلا... .عاضرإلاو جوزلاك اهنودب ىنعملا مهفي نأ نكمي يتلا صئاصخلا

 اذهو .لبق نم هانقس يذلا لاثملا يف دامرلا ةرثك نم مركلا ماقم مألا نم موقت رصانعلا
 . (2):ديعبلا ىنعملا وه

 تاغللا لك يف ظافلالا ىلع ةلادلا يناعملاب اًقلعتم يموزللا ىنعملا اذه حبصي كلذبو

 .ةيوغللا ةعامجلا طامتأ لخاد ظفللا ىنعمل ةماعلا ةفيظولا نم اعرفتمو «ةيناسنإلا

 نم هيلع لمتشت امل ةغلابملاو ةغالبلا يف ةماهلا لئاسولا ىدحإ ةيانكلا تناك امبرو

  روصلا كلت نإف .حيولتلاو ءاميإلاو ضيرعتلاو زمرلا :اهنم ؛ةفلتخم ةيريوصت لاكشأ

 ام ركذ ىلإ ءيشلاب حيرصتلا نع لدعت اهنإف  ءافخلاو رتسلا تحت اهلك عمتجت تناك نإو

 ءاملعلا فالخخ لحم نكت مل ةيانكلل ةيريبعتلا ةميقلا كلت نأ رهظيو ؛هانعم روصت مزلي

 غلبأ ةيانكلا نأ ىلع عيمجلا عمجأ دق» :لوقي يناجرجلا رهاقلا دبع نإف ءائيدحو اميدق

 راجملا ناو ءًالضفو ٌةيزم ةراعتسالل نأو ؛حيرصتلا نم عقوأ ضيرعتلاو ءحاصفإلا نم
 , 3)«ةقيقحلا نم غلبأ (دبأ

 ىلع دادتعالاب اهنوحرشي وأ ةيزملا كلت نولصفب نوئدحملا نوسرادلا ثبلي ام مث
 ال ةياغو ؛ةغالبلا رهاظم نم رهظم ةيانكلا» :لوقلاب «برعلا مالك يف اهنع ثحبلا
 ةريشثك روص اهنأ اهتغالب يف رسلاو .هتحيرف تفصو هعبط فطل نم الإ اهيلإ لصي
 يف يرتحبلا لوقك ؛اهناهرب اهيط يفو ةيضقلاو ءاهليلدب ةبوحصم ةقيقحلا كيطعت
 : حيدملا

 . 147 ص :ةيرعشلا ةروصلا مسر تاودأو ةيرومشلا ةبرجتلا يرعشلا ريوصتلا (1)
 .55 ص .راجعإلا لكالد (3) 2.385 .384 ص ؛لوصألا .ناسح مامت (2)
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 ببحم رودصلا يف بيهم نع مهل ادب ام ثيح نم ظحللا لضف نوضغي
 .(1):ةبسنلاو ةفصلا نع تايانكلا يف ةيلج ةيصاخلا هذه رهظتو
 يف ليق ةروصلا هوشم ؛ةقلخلا حيبق لجرلا ناك اذإ :اهنم ةريثك امهيلع ةلئثمالاو

 حيلم نمو .دورقلا حبق ةقلخلا حيبق هنأ نع ةيانك «5نميلاب تابارف هل» :هنع ةيانكلا

 :ساون يبأ لوق حبقلا نع ةيانكلا

 ؟ اماهتسملا اذه ترجمه مالع حصن هجو يف اهل ةلئافو

 ؟ امارحلاو اذه نيب عمجأأ سم نسح يف اهباوج ناكف

 ,(2):؟ةليك ءوسو افشحأ» :لاثمألا يف مهلوقك اذهو

 نأ ملع ركذ اذإ هنأ ىلع دهاشو ءهيلع ليلد وه امب حبقلا نع ةيانكلا تمت دقف

 نإف كلذك نكت نإو ةفصلا ةيانك نأ مولعملا نمو «ةمومذأملا ةفصلا كلت وه هنم دوصقملا

 امئإو ٠يناثلا ىنعملا ىلع ةجحلا ماقم موقي يذلا ليلدلا ىلع اهؤاوتحا وه سيل اهيف مهملا

 ىنعملاو عماسلا نيب ةطساو لوألا ىنعملا رابتعاب ؛هتابثإو ىنعملا ديكوت ةدايز يف ةياغلا

 :لاق .«راجعإلا لئالد» هباتك نم عضوم يف يناجرسجلا هيلإ بهذ ام وهو دوصقملا

 ىنعملا ىلع اليلد هلعجت يذلا لوالا ىنعملا نوكي نأ ةغالبلا طرش نم نأ اودارأ . ..»

 كيلإ ليخي ىتح ةراشإ نيبأ هيلإ كل ريشيو «ةرافس نسحأ هنيبو كنيب اطيسوو يناثلا

 .(6)3كيلإ هلوصو ةعرسو .كيلع هيف ةفلكلا ةلقل كلذو ؛ظفللا قاح نم هتمهف كنأ

 كلذ ىلع فقن امك دحاو نآ يف ةغلابملاو ةغالبلا ىلع يئاتكلا ريبعتلا ىوتحا امبرو

 كلذ نم ؛ةيريبعتلا ميقلا كلت رربت ةيغالب روص نم برعلا مالكو ميركلا نآرقلا يآ يف

 نع ىنك «[فرخزلا] 44122 نيم ريغ ماصخلا يف وهو ةيلحلا يف أشني نم رأ» :ىلاعت هلوق
 ولو «يناعملا قيقدو رومألا يف رظنلا نع لغاشلا «نيزتلاو ةفرتلا يف نأشني نهنأب ءاسنلا

 :.131 ص .ةحضاولا ةغالبلا (1)

 ريوحت اهيفو 478 ص «هناويدب ناتيبلا 7 ص « يئانكلا بولسالا عجارو «91 ص «شضيرعتلاو ةيانكلا (2)

 :ليتض
 ؟ اهاتملا اذه تلتق مالع حصن هجو يف اهل ةلئاقو

 ؟ امارحلاو اه نيب عمجأأ 0سم نسح يف اهباوج ناكف
 .207 ص ءراجعإلا لئالد (3)
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 .(!):ةكئالملا نع كلذ يفن دارملاو «كلذب رعشي مل ءانلا ظفلب ىتأ

 بهنتلم نالف :مهلوقك ١ماقم نم رثكأ يف برعلا مالك يف (رمتسم هدمت هفن رمالاو

 ءرقتفا يأ ؛نيحلاصلا راعش سبل دق نالف :لاقيو .ةيواعم هئاشحأ يف نأكو «ءةدعملا

 :ءاربغلا هزاطو نالفو ءبرشو رهدلا هيلع لكأ دق صيمق يف نالف انءاج :لاقيو

 عيمج يف ىنعملاب حيرصتلاف .(2ءيشب هللا نم رتتسي ال ناك اذإ ؛ءارضخلا هؤاطغو

 ةدرابلا ةشغلا ظافلالا نم عون ىلإ اهلوحيو ريئأتلا ةوف اهدقفي ركذلا ةفلاسلا تايانكلا

 .ءاحيإ لك نم ةيلاخلا

 نايبلا لئاسو ردقأ نم اهنأ ىلع اهعاونأ ضعب ىلإ وأ ةيانكلا ىلإ ةرظنلا تلظ دقل
 ىري لاثما ليبس ىلع يريونلاف «يغالب نم رثكأ دنع كلذ اندجو ثيحب «ةغلابمو (ريثأت

 مضي يريونلا لعج يذلاو» ؛ةيريبعتلا ةميقلا كلت يف ضفيرعتلا عم فلتخت ال ةيانكلا نأ

 يف اهادؤم يدؤيو ةيانكلا سمالب ىضيرعتلا نأ وه ةيانكلا ىلإ ضيرعتلا ثيدح
 نم ةبعش - اهعاونأ نم عون ضيرعتلاو - ةيانكلا نال ؛كلذك امهلعلو .(6!3ةغلابملا

 . غيلبلا ريبعتلا تازيمم مهأ امهيف تعمتجاو ؛مالكلا يف اعفو اذإ ةصاخو ءةغالبلا بعش

 نأ ريغ نم كمصخ نم كتلغ يفشت نأ نم كنكمي ضيرعتلا نأ كلذ ىلإ انفضأ اذإ اذه

 ةفايللا دودح نع جرخت وأ بدالا هجو شدخت نأ نودو ؛كيلع اليبس هل لعجت

 ضرعيو (روفاك حدمي يبنتملا لوقب نأشلا اذه يف ًالثم نوسرادلا برضيو . . .قوذلاو

 لاق ءه 347 ةئس رخآلا عيبر رهش يف مهدأ (رهم روفاك ىدهأ نأ دعب (4ةلودلا فيسب
 0 ا

 مخ يض نافسجاب كاب مكو يلع ناش نانفساب هاب وعل تجر

 ممصملا ماسلا بر نم عزسجاب هسناكم حسي طرسُفلا بر امو

 مّسعم بيسبح نم نكلو ترذع عئقم بسيبح نم يب ام ناك ولف

 . 198 ص ءةيانكلاو لسرملا زاجلل (1)

 125 2113 ص 2سضيرعتلاو ةيانكلا (2)

 برالا ةياهنو :158 ص «ةغالبلا يف لوصف نع ًالقن 23 ١1 هخيراتو يبرعلا بدالا .ىفطصم دومحم (3)
7 60. 

 .90 ص ,يئانكلا بولسالا (4)

 نأ دعب يبتحلا اهدشنأو «تايروفاكلا دئاصق نمض تدرو تايأ يه 2263 4 ينوقربلا حرشب ناويدلا (5)

 .456 :455 ص ؛ناويدلا عجار . . معدأ (رهم روفاك هيلإ ىدهأ
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 يمهسأو يسوفو يمكو رساك ىوه 2 ىقتاام نود نمو يعمر ىقتاو ىمر
 مهوت نمهداتعيامقدصو ١ هنونظ تءاس ءرملا لعف ءاساذإ
 ينادمحلا ةلودلا فيس مهنم صخو ءلاجرو ةوسن نم هوقراف نيذلا لاح روص هنإف

 ةوسنلا قارف نإ مث ءرصمب اًنكام هنوكل ؛هنع ديعب انه وهو «ةميمح ةقالع هب هطبرت يذلا

 ىلإ - ةرارم يف - ريشي يبنتملا ثبلي الو ؛ةرسحو اًعزج لاجرلا قارف نم لقأب نكي مل هل
 - هنكلو «نهتميش نم ردغلا نأ نوكل ؛رذعلا اهل سمتلل ةأرما هب رداغلا ناك ول هنأ

 .منقملا بيبحلاب ةأرملا نع يبنتملا ىنكف «لجر يأو «لجر نم هاتأ - عيظفلا وه اذهو

 . ممعملا بيبحلاب لجرلا نعو

 هتءاسإ دري نأ نم هعنم هل هبح نأ ذإ ؛ةلودلا فيسل هئافو نع ينكسي يبنتملا اتفي الو

 فقي ةنج ءارو نم يمري يذلا لثم كلت هتلاح يف وهو ءهايإ هيمر يهو ءاهلثمب هل
 متخيو .هتلعف لثمب هلباقي نأ نم يبنتملا عنمت يتلا يه ةنجلا كلتو ءاهب يبتخيل اهءارو

 ئيس ناك اذإ ءرملاف ؛ءوس نم سوفنلا ضعب ىلع بلغي ام روصت ةمكحب هتايبأ يبنتمل
 نأ نوكل «مهب ةبيرلا ديدش نذإ وهف ءسانلاب نظلا ئس حبصي نأ ىلإ كلذ هعفد لاعنالا

 .بيرلا ىلع يوطنت هفن
 ءوسو هردغ ىلإ راشأف ءهتدوم يف كش هرواسي نأ نود ةلودلا فيس نم لان يبنتملاف

 ةئيسلا لباقي ال ثيحب ءهل بح نم هنكي امب حولي نأ كلذ ءانثأ ثبلي ال مث ءهب هنظ

 برلسالا ىلإ دمع هنأ ول هلك كلذ يف هدارم غلبي ال ناك يبنتملا نأ قحلا نمو

 . رشابملا يحيرصتلا

 اهحيضوتو يناعملا زاربإ ةيصاخ يف ىرخألا نايبلا لاكشأ يفاب عم ةيانكلا كرتشتو

 يناعملا زرربت يهف ؛هركذ رم امم ةراعتسالاو هيبشتلل ام رثألا نم ةيانكللو» ءاهريوصتو

 نم هثدحت اباهحضرتو ءاهيناعم نع فشكت كلذبو «تاسحملا ةروص يف ةلوقعملا

 نع رّبعتل راكفالا ءازإب تعضو اهنأل ؛هريوصت نع ةيداعلا ةغللا زجعت باجعإو لاعفنا

 لاتحي يتلا يهو ءةصاخ ٌةغل اهروعت ةوق وهف لاعفتالا امأ ءدودحملا يداهلا لقعلا اذه

 «ةيانكو «ةراعتساو «هيبشت نم؛ هنع ةرابعلا لئاسوو لايخلاب اًئيعتسم اهفلؤيف «بيدالا اهل

326 



 نأ قحلاو . !!«اهيلإ امو بحو طخسو ةعور نم يدؤت ا ةمئالم نوكتل ؛ ليلعت نسج و

 ةثداحل رثأتن امدنع ,عقاولا ملاع يف انب طحت ىتلا تاريثملا هردصم نوكي دق لاعفنالا

 ىلع رخآلا وه اًئعاب ءاحيإ نم هيلع يوتحي امب بدالا نوكي دقو .ةنزحم وأ ةراس

 اًعبنم اهلعجيو «ةايحلاب انتبرجت قمعيو «عقاولاب انتاربخ ددجي هنإف كلذبو ؛لاعفنالا
 - تايانكلا اهنم يتلا - زراجملا بيلاسأ نوكت دفو «لبقتسملاب ؤبنتلاو ىؤرلا سابقتقال

 .فاطملا ةياهن يف انبراجت لقص ىف امهم ًالماعو «لعفلا كلذ نم (ءزج

 ينايبلا باطخلا نم اعون هرابتعاب ةيسفنلا داعبألا ةاعارم نم ىئانكلا ريبعتلا ولخي الو

 يف درو ام اهنم ؛ةريثك كلذ ىلع ةلئثمالاو «يداعلا ريبعتلا اهيلع رفوتي ال صئاصخ اذ

 :ةمرلا يذ توقك نعشلا

 علوم ضرألا يف طخلاو ىصحلا طقلب يننأ ريغ ةليح يل ام ةيشم»

 (2!ءّقو رادلا يف نابرغلاو يّفكب هديا مث طخلا وحمأو طخا

 هذه يف مسري وهف ءرثؤملا يئانكلا بولسالا اذهب هبارطضاو هتريح ةمرلا وذ روصي
 اهلهأ لحر دقف . ةيلاح رادلا دحوو هتبويحم رايد مدق امنيح ارخاس امسر هسفن ةيانكلا

 ناكف .هنابسح يف نكي مل امبر يذلا شحوملا رظنما اذه ةجيتن ةمدصب لجرلا بيصأو

 نأ دارأ هنأكو وحميو بارتلا يف طخيو ىصحلا طقلي سلج مث نمو «نابرغلا قيعن هسينأ

 .6):نزحو ةريح نم اهيف ام ىريل هسفن لخاد ىلإ ريوصتلا اذه لالخ نم ىيقلتملا لقني

 ريثك ودبي هلعج سايلاب روعش نم هباتنا ام وه ًةرارم ريوصتلا اذه يف ام دشأ لعلو
 ىصخلا ظفل يف سكعنا رسيشم يشم يمارد عارص نم هلاب لغشي امب الوغشم سواسولا

 مراللاو . . .» :ةيانكلا ةغالب يف ينيوجلا يواصلا ىفطصم لاقو ؛260 ص ؛يبرعلا نايبلا «ةنابط يودب (1)

 ةغالبلا «اهتغالب رس انهو ,هتاثإل دكآو سفنلا يف مقوأ هناهرب هتبحصب ءيشلا ركذو «هتجحب ًانورقم هتض رعو

 ىلإ فدهت» :نآشلا سفن يف قلاخلا دبمع يلع دمحم يعيبر لاقو ..9 .«108 ص .ديدجتو ليصأت ةييرعلا

 :ةالولا ضعبل ةيبارعأ لوقك ؛اهققحت ناهربو اهتوبث ليلدب :دكؤم تافصلاو يناعملا اهميدقتب كلذو نعذلا عانق

 يف اهتاياغو اهلئاسو ةسيبرعلا ةغالبلا «اهتجاح يضقيو اهيطعي عفدنا يذلا يئاولا ىحو سفن يف لامفلا

 ركذ يعو «ةيانكلا يف ةيصاخلا هذه لوح نيثحابلاو ءاملعلا ءارآ تعمتجا دقو اذه .84 ص «ينايبلا ريوصتلا

 . هيلع ناهربلاو هليلد عم ىنعملا
 يف وهو ؛هدعو ىصحلا طقلب علوي مومفملاو» :ةيتق نبا لاق ١1007 ؛2 ريبكلا يناعملا يف ريخألا تيبلا (2)

 . 307 ص هتاويد

 .206 ص «ةيانكلاو لسرملا راجل (3)
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 كلذ ديعي نأ ثبلي ال مث «ءىرخأ ًةرات مدهيو ًٌةرات ينيي هنأكو ءضرألا ىلع طيطختلاو

 .ىرخالا ولت ةرملا

 اهب رمي يتلا ةرملا ةبرجتلا انيلإ لقني نأو ءانيف رثؤي نأ ةياهنلا يف رعاشلا عاطتسا دقلو
 كلذو «مؤاشتلاو ةيوادوسلا نم ريثك هيف ءايوق زمر اهيلإ زمريو اهيلع لدي ام ركذ امدنع
 هنال ؛؟نيبلا بارغ ليق امثإ» :ةبيتق نبا لاق ؛نايبلا بارغ انه هنأ كش الو «بارغلا ركذب

 اذإ اوريطتو هب اومءاشتف ؛ممقتيو سمتلي مهتويب عقوم يف مقو ةعجنلل رادلا لهأ ناب اذإ

 هيلع حون نع ناب هنال نيبلا بارغ يمس امثإ :لاقيو ءاوناب اذإ مهلزانم يرتعي ناك

 تسلو هنم دكتأ اهريغو ءءابظلاو ريطلا نم هنورجزي امم ءىش سيلو ,ءبرتغاو مالسلا
 اذه ىفضأ كلذبو .«1)«ةبرغلا همسا نم نوقتشيو لاوحالا نم ءىش يف (دومحم هارت

 رعاشلا سفن هب مرطضت يذلا قيمعلا ىسالا سكعي يذلا ءاحيإلا نم اعون زمرلا

 .داوسلا ةمتاق ءادوس اهلوحيف

 هيلع فقن رخآ دهشم ىلإ اهادعتت لب ءةروصلا كلت يف سكعنت ال مؤاشتلا ةعزن نإ

 وه دعي عباصالاب طيطختلا نأ املع ؛ةطخأ» لعفلاو «نيترم رتاوت يذلا «طخلا» ظفل يف

 قرط :قرطلاو .«قرطلاو ساطملاب نوريطتي اوناكو» ءريطتلل ةيعادلا دهاشملا نم رخآلا

 ,(2)«. . .عباصالاب طيطختلاو ىصحلا

 تالالد لمحت يتلا ةيوقلا داعبالا تاذ تايانكلا ضعب ميركلا نآرقلا ىوَح دقو
 هللا لوق ةعباسلا ةيآلا لمنلا ةروس يف درو ام كلذ نم «ءاحيإلا ةددعتم ةيجولوكيس

 .[لمنلا] « <22 ... اهْنُم مكيتآم اران تسنآ ين هلهأل ئسوم لاق ْذإ» : ىلاعت

 دقو «هتأرما ريغ مالسلا هيلع ىسوم عم نكي مل هنأ يورو ...» :يرشخمزلا لاق

 .3)«اوثكما :هلوق وهو « عمجلا ظفل ىلع باطنخلا دورو كلذ عبتف «لهالاب اهنع هللا ىنك

 هذه تبستكا ةأرملا نع كلذب ىنك اذإف «هتريشعو هيراقأ لجرلا لهأ نأ مولعمو

 «ةلاخلاو ؛لاخلاو ؛دلولاو «دلاولاو :مألا ةباثمب تراصو ءاهل رصح ال تالالد ةريخالا

 ءرملا ساسحإ ديزي نأ ىلإ يلاتلاب يدؤي ام وهو ءارج ملهو ءةمعلاو .معلاو
 طاسيترالاب ساسحإلل رظن صاخسالا كئلوأ نيب اعرومو اًضايف حبصيو

 مهضعب ريعيو هل مهضغب طارفإل بارغلا محل نولكأب ال اوناكو» :ةبيتق نبا لاقو ,«264 1 ريبكلا يناعملا (1)

 .269 1 ريبكلا يناعملا )2(

 .190 2:4 فاشكلا (3)
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 .ةيانكلا هذه هترجف يذلا ىجولوكيسلا

 يل: لافتا ةلرق112:يآلا كارلا !ةرونت نق ةزواام'ةنبيفلا: نه ةيانكلا نس نه
 مكدحأ بحيأ اعب مكضعب بتغي الو اوسسجت الو مْنإ نظلا ضغب نإ نظلا نم اريك اوبعتجا اونمآ نيذلا اهيأ

 لصتي اسم ركذ نع لدع دقو .[تارجحلا] 4422 ... ةومتهركف اني هيخأ محن لكأي نأ

 ىلإ وعدت ةروص كلذ يفو .تيملا خالا محل لكأب هنع ىنكو .ةحارص بايتغالاب

 دقلف .21!:«فوخلاو لمأتلا ىلإ وعدي اًميسمت بايتغالا ةيلمع تمسج اهنال ؛بيناتلا
 هيأ محل لكأي هتلعجف «ةيناودع حور نم باتغملا ةيسفن هيلع ام ةيانكلا هذه ترربأ
 .اهل ليثم ال ةبسانم كلذ يفو :4«تيملا لاح هبشت بئاغلا نانإلا لاح نأ كلذو ءاّتيم

 هذهب تيلتبا يتلا ةضيرملا سوفنلا بطاخيل هجوني بايتغالا لعف نع يهن ةيآلا يفو
 .لعفلا كلذ نم هيلع توطنا امم رفنت اهلعجي نأ دمعتيو «ةفآلا

 يف تدرو دقو «نيبطاخملا سوفن يف هميخضنتو ىنعملا ميخفتل عئار بولسأ ةيانكلاو

 يف ىنعملا ميخفت ةعئارلا ةيانكلا ررص نمو» .ليوهتلاو بيهرتلا ديفتل ميركلا نآرقلا
 نع ةيانك .[ةعراقلا] 4 <2) ْةَعِراَقْلا ام 22 ةعراقلا» :ىلاعت هلوق وحن ؟نيعماسلا سوفن

 كلذ تثابثإل ؛ةعراقلا ظفلب هنع ةيانكلا ىلإ ةمايقلا ظفلب حيرصتلا نع لدع دقو ؛ةمايقلا

 ءاهلاوهأب اهجعزتو بولقلا عرقت اهنأ وهو ؛هليلدو هدهاش تابثإل امثإو «ةمايقلل ىنعملا
 ةبهرلا ردصم يه سوفنلا تناك املف .«20سوفنلا يف ةمايقلا ناشل اًميخفت كلذو

 نيبتت اهلعجيلو اهرجزيل ينآرقلا باطخلا اهيلإ هجوت فاطملا ةياهن يف عوشخلاو فوخلاو
 .اهقلاخ نايصعو ءاهنايغطو اهيغ يف تدامت يه نإ اهرمأ ةبقاع

 اهنع سأيلا (ادعبم ءاهيف ءاجرلاو لمألا اًئعاب سفنلا ىلع اًفيطل ناك ام ةيانكلا نمو
 سنآو .لوقلا يف لمجأ وه ام ىلإ ظافلالا ىضعب كرتب ةليح نم اهيف ام ىلإ» رظنلاب
 وأ .هلك ىفوتسا دق نالف :مهلوقب توملا نع نونكي مهو مهيلإ ىرت الأ ؛سفنلل

 .(3):. . .ةكلهم يهو ءةرافملاب ءارحصلا نعو ءريبخلا فيطللاب قحل :مهلوقب
 ةتكن هنيع يف يذلا نعو «عتمملاب روعألا نعو .. .بوجحملاب ىمعألا نع اونك امبرو

 .(40بطشملاب رثأ ههجوب نم نعو «بكوكملاو يبكوكلاب ضايب

 .163 .162 ص :عيدبلا نايبلا ةيغالب نونف «بولطم دمحأ (1)
 .223 ص ءنايبلا ملع (2)
 .287 ص «معيدباو يناعملاو نايبلا ةغالبلا مولع ءيغارملا ىفطصم دمحا (3)

 .101 ص :؛ضيرعتلاو ةيانكلا (4)
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 دعب ىنعملا لابقتسال ايهتت ىتح سوفنلل ضيورتو «تارابعلل فيطلت هلك كلذ يفو

 نإف ءدارفألا نيب لصاوتلل ةادأ اهرابتعاب ةغللا تناك اذإو .هل تدعتسا دق نوكت نأ

 اذه ؛يقلتمللو .؛ةلاسرللو ؛لسرملل ةبسنلاب اهتفيظو ىلع ءوضلا اوطلس ناللا ءاملع
 :ناسح مامت لوقي ؛دحاو نآ يف ةياغلاو فدهلا وهف «باطخلل ًالبقتسم دعي يذلا ريخالا

 رظن ةهجو نم اهتفيظو كلتو ءهسفن يف امع حاصفإ ةادأ لسرملل ةبسنلاب ةغللاف»

 .بدالا ةغل اهنمو ؛ةيلاعفنالاو ةيفطاعلا ةغللا يف حاصفإلا اذه ىلجتبو «لسرملا

 وأ لاقي ام يهو) لبقتسملا ىلإ لسرملا نع ةرداصلا ةلاسرلا رظن ةهجو نم ةفيظولاو
 ريشأتلا ةدارإو غيلبتلا ةقيرطو بولسالا رود يتآي انه ذإ ؛ةيلامج ةفيظو يه (بتكي
 . 1 قلا

 : ساون يبأ تيب يف نيققحتم نيدعبلا نيذه دجن انلعلو

 لحاسلا يف هللا قزر بلطأ يننكلو رحبلا بكرأ ال

 ساون ابأ دهتو» .ناملغلاو ناوسنلا ىلع نيلاد نيزمر رحبلاو ربلا نم ذختي امنيح

 امكو ؛ناملغلا ىلع ةزمار ةلالد ّربلا نم ذختيو «ءاسنلا ىلع ةزمار ةلالد رحبلا نم ذختي

 تايطعم اهيف لخادتت ةصاخ ةيسفن رعاشم ىلإ اهتانوكم يف عجرت تاالالدلا هله نإ انلق

 وهو ءاهيف ججأتملا عارصلاو ساون يبأ ةيسفن لخاود روصت .(©«ةيروعش الو ةيروعش

 رعاشلا لعجي امم ءروعشاللا حطس ىلع وفطت نأ ديرت امهنم لك «ناتبغر هيذغت عارص
 يتلا يه - ةحماجلا اهلعلو - ىلوالا ةبغرلاف ءهسفن قرؤي اًحجرأت امهنيب حجرأتي

 سكع يرجتف ةيناثلا ةبغرلا امأو ءاهعابشإل ىعسي يتلا هتوهش عراون اهيف سكعنت
 كلذ ىلع فقن ثيحب «باقعلا نم فوفللا وأ بنذلاب ساسحإلا رربت اهلعلو «ىلوالا

 .فوفخلاو ةبهرلاب ساسحإلا ردصم وهو «تيبلا زجبع ىف «هللا» ةلالجلا ظفل هركذ يف

 ؛ةبغرلا ريثي ءاحيإ نم هتتمضت امب ريثأتلاو غيلبتلا يف اهرود ةلاسرلا هذه تدآ كلذبو

 .ريمسغلا ةباقر ىلإ تقولا سفن يف ليحيو «ةوشنلا ثدحيو

 متي ثيحب هنم لمجا وه ام ىلإ ظفللا كرت يف رهظت يئانكلا ريبعتلا ةيلامج نإ
 ةيانكلا يف نإف كلذبو «ريثأتلاو ريوصتلا يف هرود يدؤيو ىنعملا لباقي امع ثحبلاب كلذ

 نسحي ال نميف مهلوقك ؛مهماهيإو نيعماسلا ىلع رمالا ةيمعت عم هليمجتو ىنعملا نيسحن»

 .3858 7 ص «لوصالا « ناصح مامت )1(

 .258 ص ؛«ةييرعلا ةخالبلا يف «ديع ءاجر (2)
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 يغبني امو رغشلا هانملع اموط :هيبن يف لوقي ىلاعت هللا نال ؛«رعشلا يبن هنإ) :رعشلا
 .(0)«[سي] <<. ل

 .ردقلا يقن نالفو ءخبطملا فيظن : نالف :لاقيو «دصتقملاب ليخبلا نع ينكت برعلاو

 هلبأ ةيحانلا ميلس ناك اذإف ةيسب زكسلا نع نلف :مهلوقب لهاجلا لجرلا نع ينكت امك
 لجر نع ىبعشلا لثس :ةئيئدلا تاعانصلا نع تايانكلا نمو «ةنجلا لهأ نم نالف :ليق
 ْ .(©طايخخ وه اذإف ءجوزف ةنعطلا ذفان ةسلجلا نيل هنإ :لاقف :ةأرما بطخ

 ؛قيلأآو هنم لمجأ وه ام ىلإ ىنعملاب حيرصتلا نع لودع ركذلا ةفلاسلا تايانكلا يفف

 نايبلا بيلاسأ يف دجوت ال هلعلو .سحلا ةفاهرو بدالاب اًعيمج لصتت ضارغال كلذو

 رعشلا يبنب ةيانكلا يفف ؛ةقيرطلا هذه ىلع يناعملا ةغايص يف ةيانكلا ماقم موقي ام

 نايتإلاو هتاراجم نع ةدئفالاو مالقألا تزجع يذلا ميركلا نآرقلا يناعم نم سابتقا

 نم حارتسا :مهلوق نم اضيأ سابتقا هيف نيحيرتسملا نم نالفب لهاجلا نع ةيانكلاو «هلثمب

 :يبنملا لوق نم برقي وهو ءهل لقع ال
 (3)نطفلا نم مهالخأ مهلا نم ولخي نمزلا اذل ضارغأ سانلا لضافأ

 .ىرخالا تايانكلا ضعب يف اذكهو

 دمعت دق ميركلا نآرقلا نأو ةصاخ ءراصتخالاو زاجيإلا ةزيم نم ةيانكلا ولخت الو

 :ىلاعت هلوق» :اهتلثمأ نمو ءهنم مضوم نم رثكأ يف لاونملا كلذ ىلعو ءاهب ريبعتلا

 نجلاو سنإلا نم ءىش لك يأ .[صصقلا] 4422 ... هْهجَو الإ كلاه ءيش لك...
 ولو مودعمو كلاه اهوحنو يسركلاو شرعلاو رانلاو ةنجلاو روحلاو كلملاو ناطيشلاو

 .(4)«هنأش لج مدعنت الو ىنغت ال ةيفاب «ةيلرأ ةيدمرس اهنإف ىلاعت هتاذ الإ ةظحلل

 . هللا ةردقب ناميإلاو سفنلا ةعجارمو لمأتلل ةاعدم ذئدنع راصتخالا نوكي كلذبو

 ةيانك هذهف [دسملا] 4472 ْبتو بهل يبأ ادي تبت 9» :ىلاعت هلوق تايانككلا راجيإ نمو
 راجيإلا نم اهيف امو ؛ةيانكلا هذه ىلإ رظنا .بهللا ىلإ هريصم نأو ؛يمنهج هنأ نع

 :يلصوملا دلخم لاقو «108 ص ءديدجتو ليصأت ةيبرعلا ةغالبلا :ينيوجلا يواصلا ىفطصم (1)
 ميرم نبا ىسيع ايو ر معشلا يف هللا يبن اي
 ملكت ملام هب للا قلخ رعشأ نم تنأ

 . مام يبأ يف امهمظن دقو يلصوملا راكب نب دلخم ىلإ امهبسنو 111 :1 ةدمعلا يف ناتيبلا و
 129 .107 :103 ص .«ضيرعتلاو ةيانكلا (2)
 ءاضقلا دلقتي ذئتيح وهو «يبيصخلا دمحم نب هللا دسع نب دمحم هللا دبع ابأ اهب حدمب ةديصق نم تيبلا (3)

 .155 ص ؛مازع باهولا دبع قيقحتب ناويدلا عجار «ةيكاطنأب
 .282 ص ؛ةينايبلا ةروصلاو نآرقلا «.نيسح رداقلا دبع (4)
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 ال تامدقم ترصتخا دقل «نايبلا نيطاسأ هابج هتمظعل ينحنت يذلا بيجعلا فيطللا

 ةدحاو ةضمو يف تصخلف ريصملا اهيف ررقتي يتلا ةمساحلا ةجيتنلا ىلع هيبنتلاب اهل ةيمهأ
 .(1)«هريوصت داري يذلا ريصملا اذه

 ريثاتلا ىلإ دصق نآرغلا نأ نوكل ؛راجيإلاب ةينآرقلا تايانكلا زيمتت نأ اعدب سيلو

 نم 0 ريكفتلاو لمأتلا ىلإ ىعدأ وه ام ةينايبلا بيلاسألا نيب سيلو ؛«سانلا ةايح
 عمو «حيرصتلا نم غلبأ وه يذلا راجملا لاكشأ نم ًالكش اهرابتعاب ؛ةزجوملا تايانكلا

 اهريغو [دملا] « 422 بتو بهل يبأ ادب تبت » ب ةيانكلا نوكت نأ دعبتسن ال نحنف كلذ

 نيثحابلا ضعب هيلإ بهذي ام وهو «ميركلا نآرقلا يف ينايبلا راجعإلا رهاظم نم (رهظم

 راجيإلا وه كلذو ءظفللا نم ليلف يف ريبكلا ىنعملا كيلإ يدؤت اهنإف كلذك» :هلوقب
 هلك كلذ يف بجعلاو 2226. . .زاجعإلاو ريبعستلا عيفر رصانع نم (رصنع لثمي يذلا

 ارظن «ةلداعملا هذه يف اًققحتم هارن ال رمأ وهو «ىنعملا ليلقت هعبتتسي ظفللا ليلقت نأ وه

 . يناعملا ريثكت عم ظافلالا ليلقت وهو ءانه لصاحلا توافتلل
 ميركلا نآرقلا يناعمو ظافلأ ىلع يدابلا مظنلا ىلإ ةعجار زاجعإلا لئالد نوكت دقو

 .ديرفلا اهفيلأتو ءعيدبلا اهمظني زاتمت نآرقلا يف ةيانكلا» نإ .اهنيب ةقيقدلا ةبسانملاو
 ةقرفتلا بعصت داكتل ىتح ءاهانعمل الإ حلصي ال اهظفلو اهظفل ريغب ىدؤي ال اهانعمف
 رهاظم نم دعت ةيحانلا هذه نم يهو ؟عوبتملا امهيأو ؟عباتلا امهيأ ىردي الف امهنيب

 .(6)3 . . .نآرقلا يف زاجعإلا

 هللا دي ُدرهَيلا تناَقو» :ىلاعت هلوق «لخبلا نع ةيانكلا يف كلذ ةلثمأ نمو

 وه يأ « ناَتطوسُم هادي لب» «ليخب وه يأ» :يرشخمزلا لاف [ةدئاملا] 4« <32... .ةولفم

 .4):...طسب الو لغ الو ءدي روصت ريغ نم داوج

 ال (رظن «لغلا لثامي (ريبعت لخبلا نع ربعي ظفل دجوي ال هنإ لوقن نأ قحلا نمو

 هل أيهتي امدنع كلذو «يقلتملا ةليخم هب ئلتمتث محخرو ؛ةيجولوكيس تالالد نم هعبتتسي
 ةعانم سفن اهكرحت ديلا كلت نال ءءايشالا نم ليلقلاب ولو دوجت نأ هدي ىبأت يذلا ليخلا

 .ةينانألا ىلع ةلوبجم ريخلل

 . 102 ص «يتانكلا بولسالا (1)
 .168 ص ءنايللا ملع ؛2 ديدجلا اهبوث يف ةيبرعلا ةغالبلا (2)
 .106 ص « يتاتكلا بولسألا (3)

 .26 ؛4 فاشكلا (4)
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 ظفللا فالتثا توعن نم (!!ليثمتلا» لعجي ةمادق لثم اًيغالب دجت نأ فيرطلا نمو

 :ةدايم نب حامرلا لوقب ًالثم هل برضيو «ىنعملاو

 اكلامش يف اهدعب ينلمجت الف ينتلعج كبدي ىنمي يف كن ملآ
 اكلاصخ تاحلاص نم ةلصخ ىلع اكلاه تنك ام تبنذأ يننأ ولو

 الف اًبرقم وأ ءهرخؤي الف امدقم هدنع ناك هنإ لوالا تيبلا يف لوقي نأ نع لدعف

 يف هلعجي الف ؛هيدي ىنمي يف ناك هنإ :لاق نأ ىلإ .هبنتجي الف ىبتجم وأ .هدعبي
 دصقو ؛.هل لثملا ىرجم نايرجي ىنعمو ظفلب هيلإ ةراشإلا دصق يذلا رمالا وحن ؛ىرسبلا

 22206. . . ةلاقملا يف عادبإلاو ةلالدلا يف بارغإلا

 هيناعم لعج ؛لامشلاو نيميلا يف عضولاب داعبإلاو ٍليجبتلا نع ىنك امدنع رعاشلاف

 يونعم رخآ ىنعمب (لامشلاو نيميلا) يّسح ىنعم لك لباق ثيحب ؛هظافلأ عم ةفلتؤم
 نع مجتانلا يعادتلا نم اعرن انناهذا يف ريثي نأ ىلإ كلذب لصوتف ؛(داعبإلاو ليجبتا)

 .رخآلا ةرورضلاب يعدتسي ىنعم لك حبصأ ذإ ؛دادضالا نيب ةلباقملا

 نكمي امنإو ءهتاذ دحح يف ريبعتلا ةعيبط ىلع ففوتت ال ةيانكلا تايلامج نإف ةلمجلابو
 .ةيرثن ةعطق وأ «ةيرعش ةديصق لخاد ىلجتت نأ

 ىلعلا كلذو ءرتخآ ىنغم ىلع لدب اًمالك عضيف ىنعم ىلإ ةراشإ رعاشلا ديرب نأ وهو» :هفيرعت يف لاق (1)
 . 159 ص ؛يفطصم لامك قيقحتب رعشلا دقن .«هيلإ ريشي نأ دارأ امع نائبنم مالكلاو رخخألا

 1 .159 ص .ىفطصم لامك قيقحتب رعشلا دقن (2)
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 عيارلا لصفلا

 قايسلا لخاد ارصنع اهرايتعاب ةيانكلا

 يذلا جهنملا ىلإ راظنالا نوهجوي ثيدحلا رصعلا يف ةيبرعلا ةغالبلا وسراد أتفي "

 اهل يئزحلا لوانتلا ىلع كلذ ءانثأ يف نوزكري ام ٌةداعو ١ ينانكلا ريبعتلا ءامدقلا هب لوانت

 وأ ةيقيقحلا ةرشابملا ريباعتلاب جومي صن يف نيعم قايس لخاد اًبيكرت وأ اظفل اهرابتعاب

 مهميوقت يف ءامدقلا قلطنم نأ نيسرادلا كئلوأ ىلع ىفخي نكي ملو «ةيلايخلا ةيزاجملا

 نيعدبم مهرابتعاب- ءارعشلا درفت نأ ىرت يتلا ةيئيزجتلا ةرظنلا ىلع زكتري ناك صوصنلل
 .ةرثؤم ةيريوصت ةفيظو نم تارابعلاو ظافلألا هيدؤت اميف نمكي -

 .ةلمج وأ ةملك يف روصحمو يئزج ةيانكلاب ريبعتلا نأ» دكؤي نيسرادلا ضعب نإ
 يلا ةرظنلا كلت ؛ءامدقلا مظعم اهانبت يتلا ةديصقلا ىلإ ةيئزجلا ةرظنلاو ىشامتي كلذو

 ام وهو (17«ةيروعشلا ةبرجتلا رودل اهلهاجتل ؛اهئازجأ نيب طبرت ملف ءرصانع ىلإ اهتّتف
 سيساحالاو فطاوملاب نوحشم يمارد عارص نم هب رخزت ام صوصنلا دقفت نأ ىلإ ىدأ

 رظنلا ةدواعم ىلإ ةجاح ىف رمالا ناك مت نمو» «تادحو ىلإ اهعيطقت ةجيتن ءرعاشملاو

 نم اهتادرفم نيب عمجي يلومش روصتب كاسمإلل اليصفتو ةلمج ةغالبلا ثحابم يف
 ,(2)«ىرحخأ ةيحان نم ةقيمعلاو ةرهاظلا اهتالوحتل قيمع ريسفت نع فشكلاو «ةيحان

 امل «قايسلا لخاد يئانكلا ريبعتلا ةميق لاممهإ نم هلك ميدقلا يغالبلا سردلا لخُي ملو
 اهنوكل ؛ىنعملل ماعلا قايسلاب لصتت ةيئاحيإ تاقاطو «ةيراشإ تاحمل نم هيلع لمتشي

 صنلل ماعلا وجلا لخاد اهيلإ رظني نأ م مزل بكرملا يف تنا اذإ ةيانكلا نأ اًملع «هيف اءزج

 ' , (3)ةيبدأ ة ةروص رخآلا وه بعاذلا نع نمت يذلا يرعشلا

 لخاد الإ ظفلل ةدرفملا ةلالدلاب ربتعي مل يغالب مهأ يناجرجلا رهاقلا دبع نوكي دقو

 يتلا مظنلا ةيرظنل هترَوْلَب مضخ يف كلذ نع نابأ دقو ءهيف يئنأي يذلا يباطخلا هقايس
 فشكلا يف (ديدج اًحتف اهنيربتعم ءاوسلا ىلع نييغالبلا نم نوئدحملاو ءامدقلا اهب رهبنا

 ةغالبلا يف انمّلكت نحن اذإ انل سيل نأ ملعي نأو» :يناجرجلا لاق ؛نآرقلا ةزججعم نع

 .148 ص ؛ةيرعشلا ةروصلا مسر تاودأو ةيرعشلا ةبرجتلا يرعشلا ريوصتلا (1)

 .1 ص «ىرغخأ ةءارق ةيبرعلا ةغالبلا تاييدأ (2)

 .لكك ةديصقلا لمشيل نييكيتتامورلا داقنلا ىدل ةروصلا موهفسم متا دقر» :نامثع حاتفلا دبع لاق (3)

 يغالبلا ريظنتلا نيب ةيانكلاو هيبشتلا .«ةيزملا روصلا ةعومجسمو ةفلؤم ةيلك اروص نوكت دق ةديصقلاف
 .22 «21 ص ١ ينفلا فيظوتلاو
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 ماكحالا ىلإ لدمعت امنإو «ليبسي انم يه الو ٠ لغش ةدرمملا ملكلا يناعم عم ةحاصملاو

 نم نأ نوري نيثحابلا اندجو كلذ ليصفت اندرأ اذإو :«217:بيكرتلاو فيلاتلاب ثدحت ىتلا

 ارارم» فقو ذإ .؛ةيانكلا اهنمو «ةفلتخملا نايبلا روص وه يناجرجلا هيلع صن ام نمض

 ىلإ عجري ال اهلامج نأ دكؤيل ةراعتساللاو ةيانكلاو راجملا نم ةينايبلا روصلا دنع

 ىف ريصبلا قذاحلا اهظحالي يتلا ةيفاضإلا يناعملا ىلإ عجري امنثإو ءاهنيماضمو اهتالولدم

 ينجتلا نمف ,(2)ءاهقايسو اهقن روصو اهسْلَت صئاصخو اهتاغايصو تاراخلا بيكارت

 ةرظنلا قلطنم نم صوصنلا اوجلاع ءامدقلا نييغالبلاو داقنلا عيمج نأ يعدن نأ ذئدنع

 ىلع يناجرجلا رهاقلا دبع دوهج رابتعاب اذهو «بيكرتلاو ظفللا ىلع ةروصقملا ةيئزحلا

 .ريدقت لقأ
 زاجيإلا هيلع بلغي هنأ ىلع هيلإ رظنلاو يئانكلا بولسالا عم لماعتلا نأ رهاظلاو

 ثحبلا ةأشن ذنمو جهنملا كلذ قفو هليلح يف نودامتي نييغالبلا لعج يذلا وه ئزجتلاو
 ةينف ةيضق لثمت رمألا لوأ ًةيانكلا نكت مل» ذإ ؛هيف دراولا قايسلا نع ىأنمب كلذو ءهيف
 يف ةيبغرلا نكلو . كلذك تلاز ام اهلعلو لب ٍ.يوغللا ءانيلا ليكشت يف ةروطخ تاذ

 حلطصا ام لمشي نأ دب ال ناك هيف ف ال اميف نئفتلا مث 0

 طويخلا لمهي هنوكل ؛اهفات هربتعيو لوانتلا كلذ نأش نم للقي ثيدحلا دقنلا ناك اذإو

 ظفللا رايتخا ىلع ئشنملا ةيلعاف رصفقيو «يبدأ لمع يأ ىف ةيروعشلا ةبرجتلا دشت ىتلا

 ىردح اوكردأ نيذلا ءاملعلا ضعب ىلع بييغيل نكي مل يعولا كلذ نإف ؟بسانملا

 ميقلا نبا هاري يذلا وحنلا ىلع تارابعو لمجو تاملك نم اًنوكم هرابتعاب ءهلك قايسلا

 .57 ص ء.راجعإلا لئالد (1)

 ةيوغل رصانع روضح لالخ نم مالكلا يف قايسلا ةفيظو ةداع ددحتت 2183 ص ؛خيراتو روطت ةغالبلا (2)

 :يلي ام تاغللا ةيميلعت مجعم يف ءاج «دحاو قايس يف تدرو ةيناصن

001 
 خر جزا ءقان 0ع (]18 عمقت0أع) ءقامانت3 عع !ذصعانأ3!أنانع ل'انتاع انرتات "عدا ذ لزرع ءددعمدطاع لعك 6!-

 6«معدم :6ءالعمصعلا ممهكعراق لقمع 1ع اعءاغ هنن ؟0أةندقعع ذطدتص6لزقأ هان 6!هأ عمم لع !'دمئاغع

 م51 ل66ع امك 61 2«4ءعواق نانأ ءمممأانهصصعاطعألا 13 مهكقعضعع, اه ؟0206, 13 ؟0202ا11098 0ان 1ع

 وعرك لع هعالع انررئتاع ةهنونقتا]ءللعلا هان 00اعالاع معقان76721 عال: لقكا5 817/62-ال0105 انا ءانتكأ-

 هن6ع) هنأ زأعص هن ةعالعإف نتاع, ةعاطعاع تأ معان 26221 مقك تع قانا 5616ءانودصع 16 ةعدق لع ءانأ-

 عاوزمم م "'ط1ءنمصممتتع لع ل1لهءانوادع لعق اةقعانعق 1- 04مللع15501] / 12. 005 طقعطعأ16

 آو , 1976 3

 .422 ص هروطتلاو ةيئفتلا نيب ةغالبلا ةفلف (3)
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 «دارملا ريغ لامتحا مدعب عطقلاو ٠لمتحملا نييعتو لمجملا نييبت ىلإ دشري قايسلا»

 ىلع ةلادلا نئارقلا مظعأ نم اذهو ؛ةلالدلا عونتو .قلطملا دييقتو ءماعلا صيصختو

 :ىلاعت هلوق ىلإ رظناف «هترظانم يف هطلاغو ءهرظن يف طلغ هلمهأ نمف ءملكتملا دارم

 ليلذلا هنأ ىلع لدي هقايس دت فيك .[نامخدلا] « 22 مرَكْلا زيرَملا تنأ كنإ قُذ )

 تنأ َكْنِإ قُذ 9» :هلوقب ةميركلا ةيآلا نم ىزغملا حاضيإ يرشخمزلا دار دقو ؛2!)«ريقحلا

 ىلع مركتيو رزعتي ناك نمب مكهتلاو ؤزهلا ليبس ىلع [ناخدلا] 4« <22 ميركلا زيزعْلا

 هللاوف .يّم مركأ الو ّزعأ اهيلبج نيب ام :َي هللا لوسرل لاق لهج ابأ نأ يورو ءهموق
 نسحلا نعو .كنال ىنعمب «كنا» ئرقو .اًنيش 5 يب العفت نأ كبر الو تنأ عبطتست ام

 ةيآلا يف ضيرعتلا ىنعم نإف كلذبو (2):ربنملا ىلع هب أرق هنأ امهنع هللا يضر ىلع نب

 «دراولا قايسلا لالخ نم ةوجرملا ةياغلا رربي ينآرقلا باطخلا هيلإ هجوتي نمب ةميركلا

 . مهتغلب لزن نآرقلا ذإ ؟برعلا ةغل يف ةيراجلا بيلاسالا ةلكاش ىلع ىتأ هنأو ةصاخ

 نأ دعب الإ اهنم دوصقملا رهظي ال يتلا تايانكلا نم يبرمعلا بدالا يف دجاو تنأو

 :دمحم نب رفعج باتك يف ءاج ام اهنم هيف تدرو يذلا قايسلا ىلع همهف يف ئكتي
 ءاهب انم ائنض :كنيمب ىلإ كلامش نم لقتنا ام ةلزنمب يهف - هللا كزعا - ةميدولا امأو»

 اهنأ ىلع لوؤت نأ نكمي صنلا يف ةميدولا نإف ؛(3)اهيف كتدومل ةياعرو اهل ةطايحو
 شع ىلإ اهيوبأ تيب نم تلقتنا يتلا ةأرملا يه هبشملا نأ رغبتعاب ةيحيرصت ةراعتسا

 ةنيبم» ةعيدولا نإ .ةيانك اهنأ حجري نأ هنأش نم قايسلا لخاد اهمهف نأ ريغ ءةيجوزلا

 ءاهجوز دنع اهلهأ اهعدوأ ةعيدوو ةتامأ نوكت نأ هبشت اهنال ؛ةأرملا نع قايسلا اذه يف

 ءاهزاربإ دوصقملا ةقالعلا وه سيل ينعي .قالطإلا اذه يف دوصقملا وه سيل طبرلا اذهو

 قايسو «ةراعتسا تناك الإو «ةعيدو تراص اهنأو ةعيدولاب اههبش رربي نأ ىزغملا سيلف
 :ةرتتع لوق يف ةيانكلا قايسك سيل انه ةيانكلا

 مرْحَت مل اهّنيَلو يلع تمرح هب َتْلَح نمل صنق امًةاش اي
 انأ اماف ءكديصي نأ هل لح نمل تنأ ديص يأ :لوقي «ةيراجب صضرعي :ةبيتق نبا لاف

 ءاهيف ةبغرلا تاريثمو اهنثونال زلرب] ةيانكلا هله يف .يلع كتمرح دف رلوجلا ةمرح نإف

 .171 ص «ةيقيبطتو ةيرظن ةسارد ةلالدلا ملع (1)
 .242 .5 فاثكلا (2)
 . 15 ص ؛سغيوعتلاو ةيانكلا (3)
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 ديدحت يف ليوأتلا ةميق حضتت كلذ نمو (!!«ةرهملاو ةقانلاب ةأرملا نع ةيانكلا كلذكو

 تانبللا نم هريغ عم كباشتت «ءيوغللا ءانبلا يف ةنبل اهنأكو ئمت يتلا ةيانكلا ةروصلا

 يف ليواتلا هيلإ فدهي ام سكع ىلع .هلك قايسلا اهنمضتي يتلا ةيونعملا ةقيقحلا راربإل
 نإف ...» «ليوأتلا ةيلمع ءانثأ قايسلل ةيمهأ يطعي ال يذلا رصاعملا ؛يكيكفتلا رايتلا»

 يهتني ال ةمخض ٌةلَصَب صنلاف ؛ئراقلا تالهومب اًساسأ ةقلعتم اهتاددعتو صنلا تاليوأت
 سيل دوصقملا نال ؛ليوأتلا يف امهل ةيمهأ ال صنلا قامو ماعلا قايسلا نإو .اهريشقت

 .22)«. . .ةعتملا قيقحت فدهلا امئاو «ءصنلا هنع ثدحتي ام ةقيقح ىلإ لوصولا

 نم ريثك همكحن يمالك ماظن لخاد هتلكيهو ىنعملا ةيلجت يف حضنت قايسلا ةميق نإ
 ضيراعالاو ناروألاب لصتي ام اهنمو ,فرصلاو وحنلاب قلعتي ام اهنم ةيوغللا نيناوقلا

 نايحالا ضعب يف رذعتيل ىتح ءايرعش باطخملا ناك اذإ ؛يفاوقلاو .توصلاو ؛ةيرعشلا
 ام ةاعارم دعب الإ - تيبلا ىنعم يف اسجبنم ناك ام اذإ  يئانكلا ريبعتلا نم دارملا نيبت

 لوق يف ردقلاب برحلا نع ةيانكلا كلذ ةلثمآأ نمو «يظفللا قوسملا ءازجأ نم هدعيو هلبق
 : يدعمجلا

 3):الغ اهيِمَح اذإ انع اهؤثفنو اهميدنف مهردق انيلع روفت»
 لعجيامو «برحلا يه امنإو م م خبطلل يفاثألا ىلع عضوي يذلا ءانإلا ردقلا تسيلف

 حور هيف زربت ثيح .هيف درو يذلا قايسلا ةلالد وه هريغ ىلع اًحجرم ىنعملا اذه
 «اهميدن»و «انيلع» يف اهيلإ باطخلا ةدوع لالخ نم اهيلع لدتسن يتلا ةيبصعلاو رخافتلا
 برحلا دادتشا روصت يتلاو هلك تيبلل ةماعلا ةلالدلا لالخ نم اضيأو .«انعهو «اهؤئفن»و

 مهئادعال يدصتلا ىلع نومدقي مهنأ فيكو هرانلا ىلع يهو لجرملا ىلغت امك اهنايلغو

 نإف كلذبو .اهليتف ءافطإو اهدامخإ يف اورخأتي نل مهنإف مث نمو ؛مهبرحب اورداب اذإ
 «تيبلا يف ةيئزجلا يناعملا اهلوح تزكرمت نإو قايسلا ةمظنأ لخاد ةنبل دعت ةيانكلا
 .هلك ىنعملا هيلع ميقأ يذلا ساسالا لثمت كلذب تحبصأو

 ريبعتلا اهب زيمتي يتلا صئاصخلا هيلإ أجلت قايسلا لخخاد ةيانكلا ةسارد نأ تفاللا نمو

 يف ليصفت نود هيلإ حيملتلا متي ام ةداع فوصوملا نع ةيانكلا يفف ؛هتاذ دح يف

 لاق ١!فوصوملا ىلع ةلادلا تافصلا كلت ركذ نم راثكإلاب وأ ءهب ةصتخملا تافصلا

 . 101 ص ءنايبلا لوهجم «حاتفم دمحم (2)

 نكست ىتح اهطوس يف كردق مدأ :لاقب .تراف اذإ اهبكس ديرب :مهبرح :مهردق ؛لثم اذه» :ةيتغ نبا لاق (3)
 .883 .882 :2 ريبكلا يتاعملا باتك ؛ . .اهركن :اهؤئفن ؛*مئانلا ءاملا يف مكدحأ نلويي ال : ثيدحلا هنمو
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 نأ ريغ نم فوصوملا ىلإ ريشت بابلا اذه يف تاياتك كانه» :ىسوم وبأ دمحم دمحم

 ةأرملا نع ةيانكلا يف ىرت امكو «يدهملا تنب ةيلع ةيانك يف ىرت امك اًئيش هيلع يفضت
 ًالظ فوصوملا ىلع يفضت عونلا اذه نم تايانكلا بلغأو ؛ليلق برضلا اذهو . ةلخنلاب
 .مالكلا قايس اهبلطتي يناعم رربيو ءرخآ

 حاولا تاذ ْىَلَع هامحو» :ىلاعت هلوق ذخ ؛.يناثلا عونلا اذه نم نآرقلا تايانكو

 ىلإ ريشت ةيانكلا هذه نإ :لوقت نأ نكميو «ةنيفسلا ىلع ينعي [رمقلا] 44222 رسدو
 طاحأ يذلا بعصلا فقوملا قايس مئالي اذهو ؛حاولالاو رسدلاب ةمّكحم ةنيفس اهنا

 ءاملا ىَفَتلاَف انوع ضرألا انرجفو <12 رمهنم ءامب ءامسلا باوبأ انحتفف» يح لكب قدحاو هرطخ

 .(6)1. . .[رمقلا] « <29 رسْدو حاولأ تاف ىلع هانلمحَو <22 ردق دف رمأ لَ
 يف دئاسلا ماعلا وجلاو ىنعملا عم اقم يناي نأ تايانكلا نم عونلا اذهل ردق اذإو

 نم (ردق ققحي كلذب هنإف «هب ةصتخملا تافصلاو تالالدلا نم هلمحي امب باطخلا

 ىلإ يناجرجلا رهاقلا دبع لثم ملاع طفت دفو «يقارلا لوقلا هب زيسمتي يذلا بسانتلا
 رهاقلا دبع هنتو» .مظنلا اهيمسي يتلا يهو .هتافلؤم ىلع تبلغ يتلا ةلآسملا هذه
 ظافلالا نيب تاقالعلا هذه ىلإ «زاجعأإلا لئالد# هباتك يف (ه 471 ت) يناجرجلا

 ىلع وأ ظفللا ىلع ينفلا لامها وأ ةغالبلا رادم نوكي نأ ضفرف .بدالا يف يناعملاو

 ؛ يناعملا نيبو اهنيبو «تارابعلا يف ظافلالا نيب ةقالعلا يف ةمئاج اهنأ ىأرو «ىنعملا

 نيب ةئشانلا ةكباشتملا تاقالعلا هذه يف رخآ ىنعمب وأ (2):مظنلا تافالعلا هذه ىمسو
 جاتتلا يف نمكت ةياهنلا يف ةربعلا نال ؛ظفلو ىنعم نيب اهيف قرف ال باطخلا تانوكم

 .هانعم ةروليو قايسلا ةغايص يف ةيانكلاك ةيئزجلا روصلاو تايوتسملا كلت هجتحت يذلا

 قايسلاو ةيانكلا نيب اولصف نيذلا ءامدقلا نييغالبلا جهنم نع اندعتبا دق نوكن كلذبو

 ىدم ىلإ ريشت ثييحب ةيانكلل انمهف ريوطت ىلع نورداق نحنو ««اهنأش نم لّلق الصف
 كلذ اومدق مهنال ؛ةيانكلا موهفمل مهطابنتسا ةلواحم يف نويغالبلا هيلع صن امم عسوأ

 نم ةيانكلا ةلالد طابتتسا انتلواحم نإف اذهلو :«قايسلا نع ةعوطقم دهاوش لالخ نم

 نع ثيدحلاب يفتكي الو ,عوطقم دهاش يف وأ يئزج ىنعم يف رصحنت اال قايسلا لالخ

 بناج ىلإ ءرومرو تاءاحيإ نم ةيانكلا ههنمضنت ام لمأت نم دب ال لب «ةيانكلا عون

 .423 ص .نايلا لئامل ةيليلحت ةسارد ينايلا ريوصتلا (1)
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 اهلك بصنت ذخآم يهو ,(!!:صنلل يونعملاو يرغللا ءانبلاب اهتقالعو ؛قايسلا يف اهرود
 ةبلاغلا ةرظنلا تحبصأ ثيحب ؛يبرعلا ثارتلا يف ةيانكلا هب تسرد يذلا جهنملا ىلع

 دمعتت الف ءهيف ثدرو ىتلا ةيوغللا ةينبلا لخخاد الوانت باطخلا تانوكم لوانت عم ليمت

 . ةيريبعتلا هتميق نايبو هليلحت ةجحب قايسلا ىفاب نع هدارفإ

 نب نيسحلا حدمي يبنتملا لوق يف امك ةغلابمو راجيإ نم ةيانكلا هيلع زوحت ام نإو
 :ىخونتلا قاحسإ

 (20:قرام رام رالا كب ودحيو .."بكوك حال ام راسل كلب يحبس:
 ريوصت ىلع اهريغ نم ردقأ اهنم لعجيل حدملا ضرغ لخاد ماظتنا نم هب زيمتت امو

 همساب قدح وه وأ « رعبا تاعاس ءانثأ سانلا ثيدح رادم راص يذلا حودمملا ةناكم

 نم هدولخو هماود ىلع لدأ ئش الو .«بكوك لك علطم يفو ءرفسلا تاعاس لاوط

 .ةلكاشلا هذه ىلع هريوصت

 لخادتو .«بكوك حال ام» تيبلا ردص يف قايسلا لخاد يئانكلا ىنعملا مظتنا دقل

 رذام» :هلوق يف تيبلا زجع يف ىرمخأ ةرم رهظ نأ ثبل ام مث .«ةقيقحلا ايانث نيب

 ىذ يئانكلا ريبعتلا نوكل ؛ىنعملا ةلاحتسا وأ ضقانتلا ىلإ يدؤي ال ماظتنا وهو ««قراش

 طابترالاو بسانتلا ةزيم ةينبلا كلت هل ققحت ثيحب ءزاجمو ةقيقح يه «ةجودزم ةينب
 يئنانثلا وحنلا اذه ىلع ةياتكلا ةيئب روصت نوكي نأ نكمي الو» «قايسلا لخاد يوضعلا

 راجملاو ةقيقحلا جتنأ دق ظفللا نال ؛اهمتانو ةغايصلا نيب مداصتلا وأ ضضقانتلا ىلإ ايدؤم

 ظفللا لمعتسا مل ينال ؛لامعتسالا ىلإ اعجار سيل يجاتنإلا جاودرالا نأ كلذ ؛اًعم

 امأ «ةيعضولا ةقيقحلاب طبترم لامعتسالاف «ةدافإلا ىلإ عجار لب ءاعم نيتلالدلا جاتنإل

 قايسلا لخاد طابترالا كلذ دتشب دقو ؛©306. . .ئراطلا موزللاب طبترت يتلا يهف ةدافإلا

 ةدارإ روجت هنأو ةصاخ «تيبلا يف ةيقيقحلا يناعملا ةيقب عم يظفللا سناجتلاب رثكأ قثوتيو

 .88 ص «ةيقيبطت ةيرظن ةسارد نيثدحملاو ءامدقلا نيب ينايبلا ريوصتلا ,فسوي ليلجلا دبع ينسح (1)

 ءرافمالا نومزالي نيذلا مهو ءرفاسو رفص عمج :رافسلاو «آاليل نورمسي نيذلا :رماس عمج :رامسلا» (2)

 الهو ءبكاوكلا روهظ ةدم يأ «ةينامر ةيردصم امف :رذ امو حال ام هلوقو . بكوكلا :قراشلاو ءعلط :رفو

 كحئادمب نورفاسملا ينغيو كتيدحو كركذب ليللا رامسلا ىبحي ًادبأ تنأ ينعي :ديباتلاو ماودلا نع ةياتك
 .89 ؛3 يفوقربلا حرشب يبنتملا ناريد هاهب لبإلا نوحدميف

 .188 ص :ىرخأ ةءارق ةيبرعلا ةغالبلاا تايبدأ (3)
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 ثيح «جاتنإلا ةيئانث ةينب ةيانكلا» نال كلذ ؛يراجملا يقيقحلا ىنعملا ةدارإ فالخب ءهانعم

 متي نكل ةعضاوملا مكحب اًمامت هل راوم يلالد جاتنإ هل يغابص جاتنإ ةهجاوم يف نوكت

 مزاوللا نيب طبرلا ةردق كلتمت يتلا نهذلا ةكرحل قيمعلا ىوتسملا ىلإ رظنلاب هرواجت
 .(17:ةقيقحلا ةرئاد يف لظي يغايصلا جتنملا نإف رواجتلا اذه ققحتي مل اذإف ؛تاموزلملاو

 وهو «يبدالا صنلا ليلحتو ريفت يف قايسلا رود ىلع نيسرادلا نم ريثك ملأ دقل

 ةاعارمبو هلخاد ةيريعشلا هتميق للحُت نأ بجي يئانكلا ريبعتلا نأ ىلع ٌديكأت هحاحلإ يف
 يه يواقرشلا تفع روتكدلا يأر يف قايسلا ةيسضق تناك اذلو» ؛هريغ عم هتاقالع

 انه قايس جراخ تاملكلا يناعمل ليلحمن يآ نأو , يبدالا صنلا ريسفت يف ىلوالا ةيضقلا

 لكشي يذلا وه هدحو قايسلا نال ؛يبدالا ريسفتلا لاجم يف هب دتعي اًثيش مدقي ال صنلا

 ءارعشلا مالقأ ىلع هانعم نلخت ىتلا يه ةديدجلا ةينبلا ناك ءانيدج ًاليكشت ظفللا

 .«2)«اهقايس نم ديدجلا هءاحبإ بستكيو ءاهلالظ يف أشني ذإ ؛ءابدالاو
 - تيبلا يف يريبعتلا قايسلا نمض ةيانكلا يف - اروفاك حدمي وهو يبنتملا داجأ دقلو

 دوسالا حودمملا نع دحأ نكي ملو» :يبلاعثلا لاق ىتح «ريثاتلاو ةغلابملا يف ةياغلا غلبف
 :هلوقب يديشخإلا روفاك داوس نع يبل ةيانك نم عدبأو نسحأب

 اينآمو اهفلخ اضايب تلخو هنامز نيع ناسنإ اني تءاجف

 ايقاوسلا لقتسا رحبلا دصق نمو 2 هريغ كراوت روفاك دصاوق
 , (3)ءاش ام عدبأو «ليصفتلا ةدوجو هيبشتلا نسح ةيانكلا نسح ىلإ عمج هنإف

 .187 ص «:ىرخأ ةءارق ةيبرعلا ةغالبلا تاييدأ ()

 .247 ص ؛ةغالبلا يف لوصف نع ًالقن ؛.148 ص «ميركلا نآرقلا يف فطعلا ةغالب (2)

 ءداوسلا يف ىَري يذلا لاثملا وهو ءاهرظان :نيعلا نانإ» :يقوقربلا لاقو :92 ص .ىضيرعتلاو ةيانكلا (3)
 يدحاولا لاق ءنذالا يلي امم اهفرط :ظاحللاو .فنألا يلي امم نيعلا فرط :قرملاو قلملاو قأم عمج يفآملاو

 ال لوضف ءاوس نم نآو هتانبأو رهدلا نم دوصقملا ىنعملا وه هنأو ءهنول داوم نع ةياتك نامزلا نيع ناسنإ هلعج
 هبش :يزيربتلا ةرابعو ءاهيف ىنعم ال قآمو نوفج هلوح امو نيعلا داوس يف رصبلا نإف ؛مهيلإ دحأب ةجاح

 ؛4 ناويدلا 2١ . .هيف ةيصاخلا نال نيعلا ناسنإ (روفاك لعجو رظنلا يف هب عفتي ال هنال نيملا ضايبب سانلا

 لوقف ٠؟ضيرعتلاو ةيانكلا» يبلاعثلا باتك يف هيلع درو ال اقلاخم امهبينرت ءاج نيوتيبلا نأ ظحالملا نمو 4

 يمتحملا

 : هلوق لبق ءاج

 هريغ كرلوت روفاك دصاوق

 هتامر نيع نانإ انب تءاجف
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 ليلد ةيرصبلا ةيؤرلا لصأ هنأو ءهداوس نع ةيانك ؟نامزلا نيع ناسنإ) اروفاك لعج ذإ

 ؛هيلع نوحجري الو «هتناكمل نوعفتري ال مهنإف مانالا ةيقب فالخب ءهبلإ ةساملا ةجاحلا

 يه يتلا ةيوضعلا ةدحولاب ثيدحلا دقنلا هيمسي ام ةيئانكلا ةروصلا هذه تققح كلذبو

 ةدحوو» .رعاشلا نادجو المت يتلا فطاوعلاو رعاشملاو سيساحالا ةدحول يعيبط جاتن

 ءاهلك ةديصقلا ىلع دحاو ساسحإ ةئميه وأ .ءساسحإلا ةدحو ةرورضلاب يه ةروصلا
 «ينفلا لمعلا يف ةيوضملا ةدحولا قيقحت ىلع انليلد يه ةيفطاعلا ةدحولاف اذه ىلعو

 ةظحلل وأ ةبرجتلل ديسجت الإ يه ام ينفلا لمعلا لخخاد يف روصلا نأ اذه ىنعمو

 . (17«نانفلا اهيناعي ىتلا ةيروعشلا

 - قايسلا لخاد ظافلالا تالالد نيب ثداحلا لعافتلا مضسصخ يفو - هنأ كش الو

 ىرخأ ةلمج ىلع «اضايب تلخو» :لثم ةلمج وأ ءرخآ ىلع اظفل مدقن نأ انيلع ليحتسي
 ةيونعملا تالالدلا نيب لصاحلا طبارتلا ىلع ليلد كلذو .«هنامز نيع نانإ انب تءاجف»

 لخاد تايانكلا ديدع ىلع ىتح بحسني نأ نكمي ءىش وهو ؛ةيانكلا اهنمض نم يتلا
 نم دب ال ام ةديصق يف ةيئانكلا روصلا ليلحت دنعو» بئاصلا نمف «ةدحاولا ةهيصقلا

 يف لخادتت تايانكلا اهدلوت ىتلا ةزمارلا تاءاحيإلاف .ةعمتجم تايانكلا هذه ىلإ رظنلا
 , (20:ديدج ينف داصح اهلالخ نم ومنيل تايئزجلا هذه ررآتتو ,هعيمج ينفلا لمعلا

 ماعلا وجلاب عبطنت نأ بجي - اهلكش نع رظنلا ضغب- ةروصلا نإف كلذ بناج ىلإو
 قايسلا لالتخخا ىلإ يدؤي يذلا ضقانتلا اهيلع رهظي ال ىتح ؛ةديصقلا دوسي يذلا

 .اهيلع ميخي يذلا ساسحإلاو قواستت نأ بجي ىتلا ةديصقلل ماعلا ناينبلا نم هككفتو

 .22)«ةديصقلل يسفنلا وجلا لخلخي ضقانت يف رعاشلا عقو الإو

 نب سابعلا لوق» يف ةيئانكلا ةروصلاب ضقانتلل الثم يناجرحلا رهاقلا دبع برضيو
 :فنحالا

 ادمجتل عومدلا يانيع بكسنو اوبرْقَتل مكتع رادلا َدْعِب بلطأس
 ؛باصأو نسحأف دمكلاو نزحلا نم قارفلا هبجوي ام ىلع عومدلا بكب لدف ادب

 ؛هنع ةيانكو هيلع ةلالد لعجي نأو «نزحلل ةرامأ نوكي نأ ادبأ ءاكبلا نأش نم نال

 .248 ص ؛ةغالبلا يف لوصف ٠«يلع وبأ يدمح تاكرب دمحم (1)

 .237 ص «ةيلامجلاو ةيفرعملا هاعبألا ةيانكلاو لمرملا راجملا (2)

 , يلع وبأ يدمح تاكرب دمحم نع ًالقن .34 233 ص «قيبطتو ةسارد يبدألا دقنلا يف :«تاشن لامك (3)

 .249 ص ؛ةفالبلا يف لوصف
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 :لاق امكو ««ينرسو ينءاس» ىنعم ىلع .ينكحضاو يناكبأ :مهلوقك

 يضري امب رهدلا ينكحضأ امبر ايو رهدلا يناكبأ

 نم يقالتلا ماود هبجوي ام ىلع لدي نأ سمتلاف ءهضيقن ىلإ سايقلا اذه قاس مث
 ام نزحلا نم ةمالسلاو ةرسملا ةدافإ يف هب غلبي دومجلا نأ نظو ؛«ادمجتل» :هلوقب رورسلا

 ولخ دومجلا نأ ىلإ رظنو «نزحلا يف عوقولاو ةباكلا ىلع ةلالدلا يف عمدلا بكس غلب

 الثل مويلا نزحأ :لاق هنأكف «ادمجتل» لاق اذإ هنأو ءاهنع عومدلا ءافتناو ءاكبلا نم نيعلا

 وه دومجلا نأ كاذو ؟نظ اميف طلغو ءادبأ ايككبت الثل امهدهج يانيع يكبتو ءادغ نزحأ
 .6)21. . .نيعلا ىكبت ال نأ

 امهدحأ ةلالد رابشعاب ؛عومدلل نويعلا بكس عم قستي ال نيعلا دومج نإف كلذبو

 .امهنيب ناتشو ؛ىسألاو نزحلا ىلع ىرخألا لدت امنيب ؛ةرسملاو حرفلا ىلع
 ةعوطقمو .ةككفم اهلعجيف ةيرعشلا ةبرجتلا ىلع يضقي نذإ ةروصلا ضقانتف

 ةطبارلا تاقالعلا ىلع ىضقيو ءاهرِثاتو اهتيويح اهدقفي امم ؛ءازجالا ةرفانتم لاصوالا
 نكلو» :ةغالبلا ملع هيلإ رظني امك هلخاد ةمظتنم ظافلأ نم لكشتت تماد ام قايسلاب اهل
 نم راطإ يوتحيو .ةميق ىلع يوطنب قايس يف ٌةلعاف ءازجأ ملعلا اذه يف ظافلالا
 ةتباث ةدحاو ةلالد ىلع رقتست ال ظافلالا نأ كلذ ىنعمو 220«. ..ةبواجتملا تاقالعلا

 نم هب قيلي ام ماقم لكلف «هلخاد عضوت عضو لك بسحب بلقتت امنإو «قايسلا لخاد
 مهترابع نم قايسلاب نييغالبلا ةيانع رهظت» ةغالبلا ءاملع ةيانع هتلمش رمأ وهو ءظافلالا

 ماقم نع ءاجهلا ماقم نع حدملا ماقم فلتخي ثيح «لاقم ماقَم لكل: ةروهشملا
 دقو .ماعلا قايسلا نع يعامتجالا قايسلا ةرايعلا هذهب نوزيمي مهف .خلإ . . .رخفلا
 دعبأ بهذيل يبطاشلا نإ لب 2376. . .ماقملا ريغتي ريغتي ةدحاولا ةرابعلا ىنعم نأ اوكردأ

 مالك :يبطاشلا لوقي ؛«قايسلا رابتسعا نم هيف دب ال برعلا مالك نأ ررقيف .كلذ نم
 ةكحض راص ألإو غيصلا ةلالد يف قاسملا رابتعا نم هيف دب ال قالطإلا ىلع برعلا
 .بلكلا نابج وأ دامرلا ميظع وأ رامح وأ دسأا نالف :مهلوق ىلإ ىرت الآ ةءزهو

 نكي مل هدرجمب ظفللا ربتعا ول :ةلثمالا نم رصحني ال امو ءطرقلا ىوهم ةديعب ةنالفو

 .4):!؟لكك هلوسر مالكو هللا مالكب كنظ امف «لوقعم ىنعم هل

 .208 .207 ص ءزلجعإلا لئالد (1)
 .228 ص «ةغالبلا يف لوصف «يلع وبأ يدمح تاكرب دمحم (2)

 . 170 ص ؛«ةيقيبطتو ةيرظن ةسارد ةلالدلا ملع ءرديح صضوع دبرف (3)
 153 23ج تاقفاوملا ؛«يبطاشلا (4)
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 يف قايسلا رردب اخ يتانكلا ريبعتلا اوثحب نم لئاوأ نم وهو- ةديبع وبأ ناكو

 نمو مالكلا نم مهف ام لك ةيانكلا نأ ىلإ عضاوملا صضعب يف 4 امدنع ريبعتلا كلذ

 نم ودبي ام مغر كلذو (6)1 . . .ةرابعلا يف اًحيرص همسا ركذي نأ ريغ نم قايسلا

 .هيلع ميمعتلا حور ةبلغو ءهب اهدح يذلا موهفملا يف ريصقت

 لالخ نم - هرصانع نم ارصنع ةيانكلا رابتعاب - قايسلا ىودجب يعولا رولبتي دقو

 هذه اهنم يتلا ةعيبر يبأ نب رمع ةديصق نيثحابلا ضعب اهب لوانت يتلا ةيفيكلا
 : (2)تايبالا

 مئارصلا هتيز مير ديبج اهل ينقارف (دنه فيخلا بنجب تيأر

 مكارتم ليهأ اهنم طرملا ينو اهحاشو رفص ءاَرَغ ةفسهفهم

 لفونو سمش دبع امإو ءاهوبأ لفونل امإ ءطرقلا ىوهم ٌةديعب
 .«بصخو ؛.ةسادق ملاع يبرعلا رخلا يف ةأرملا تناك دقلو» :هلوقب كلذ ىلع قّلعف

 «سدقم ناكم يف رعاشلا اهاري «ىتش روصب كلذ دسجتي ةديصقلا هذه يفو ءءامنو
 0 «بسحف ةليمج ةأرما ٌديج دعي مل يذلا ديجلا كلذ «ديجلا اهنم هرظن تفغليو

 . .هل نيلهاجلا سيدقت نم اهدمتسا امبر يتلا هتناكم يبرعلا رعشلا يف هل ناويح ديج

 00 لوط ىلع ةلالدلا يف (طرقلا ىوهم ةديعب) ةيائكلا ةدئاف انرصح اذإو

 .6)3(2. . .قايسلا لخاد اهتايحو ظافلالا ةلالد

 اًعون نطبي (ديدج (رمأ سيل قايسلا لخئاد ةيانكلا ةساردب ءافتحالا نأ يدنع يأرلاو
 نم نيب نم ناك لوصالاو هقفلا ءاملع نم وهو ؛يبطاشلا نأ انعم رم دقف «عادتبالا نم
 ظافلالا تالالد يف ىربكلا ةيمهالا قايسلا يطعي يذلا يلومشلا جهنملا اذه لثمب اًدان

 لماعتلاب يعو نم يواعدلا هذه هلمحم ام ركنن ال نحنف كلذ مغرو «ةيريبعتلا اهتفيظوو
 اهرابتعاب «فارطألا ةيمارتم طويخلا ةكباشتم ةبرمجت هنأ ساسأ ىلع يبدالا باطخلا عم

 ةعيبر يبأ نب رمع ةيانك ليلحت نإف كلذ عمو .ةيناسنإلا سفنلا زيلاهدل اًيفيظو اًجاتن
 «مشاه)و «سمش دبع»و ؛«لفون) انهو «طرقلا» انهو «ةديعبا ةظفل انهف» وحنلا اذه ىلع

 ناكم يف رقتسي نأب اهيدل ىظحي اهنذأ يف طرقلا اذهو «قيرع بسنلا يف دعب اهل ءامسأ

 .164 ص ٠ عيدبلا نايبلا ةيغالب نونف ؛بولطم دمحأ ()

 .206 ص ءاهروصو اهخيرات ةيبرعلا ةغالبلا يف ةغلابم لا ١ يشرقلا ناحرسم يلع (2)

 207 2206 ص « قباسلا عجرملا 3(
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 نإ .(!!«اهيلع رعاشلا اهّفبص يتلا لالجلاو ةباهملاو بسنلا ولع نم هولع دمتسسي لاع
 ةيمجعملا تالالدلاب ملعلا اهنم ةماهلا طورشلا ضضعب رفوت ىلع فقوتي انهك ًاليلحت

 مولع ضعبب لهجلا ماعو «بيكارتلل ةيففخلا يناعملا جاتنتسا قرطب سرمتلاو « ظافلالل

 اذه يف ينآرقلا صنلا يوؤم تازجنم ىلع عالطالا نوكي دقو .بسنلا ملعك «ةيبرعلا
 قايسلا لمخاد - ةيانكلا اهنمو - تالالدلا يناعم ىلع فونقولا ىلإ هرودب ايداه نأشلا

 امك ...يعيرشت لعف لك يف دصقلاو ةينلا رود ىلع اوزكر نويلوصالاف . . .» .يصنلا

 ماجسناو صنلاب صنلا ريسفتو هقايسو مالكلا قام مهنابسح يف اوذخا مهنأ

 ,6)22باطخلا

 اضيأ لب ءمهدحو نآرقلا يرفمل ةبسنلاب ال اماه ارمأ ب قايسلاب ءافتحالا نإ

 يذ ريبعت ىلع يونحت امدنع ةصاخ ء«ةيبدالا صوصنلل ةيونعملا تالالدلا ليلحتل ةبسنلاب
 ةبعص ةيانكلا ودبت ...» ذإ ءهريغ نم هزييت بعصي ام ًةداع ةيانكلا لثم ةجودزم ةينب

 اهنأ كلذ - ةئيهلا اهتطصاسب نم اًنايحأ انيلإ ليخي ام مغر - اهتايئزج لمأت دنع لانملا
 «يساسأ لكشب اهتءاضإب ليفكلا وه قايسلا لظيو .يوغللا بيكرتلاو مالكلا يف مغدنت
 يوغللا نايكلا ةرهاظو ةئتجافسم ةراعتسالا يه امك الو ءازراب هيبشتلا اندهع امك ال

 وه ثارتلا يف يئانكلا ىنعملا زاربإ يف هرودو قايسلا نأش نم لّلق ام لعلو ,20«يلالدلا

 ةديصقلا تايبأ جيسن نمض هيف ةيانكلا ةسارد نود راكفأ ىلإ هقيزمت ءاملعلا ضعب دمعت

 هدعب نمو هلبق نم هيلي ام ىلإ رظنلاب وأ هدرفمب هيلإ رظن اذإ ريبعتلا نأ ءاعدالاك ؛اهلك
 روجي ام مالكلا يف ينأي دقو» :ريثالا نبا لاق ؛ةراعتسا وهف الإو «ةيانك نوكي نأ نكمي

 هدرفمب هيلإ رظنلا فالتخاب فلتخي كلذو «ةراعتسا نوكي نأ زوجيو «ةياتك نوكي نأ

 ةيمأ ينب اهب ضرحي يتلا ةروهشملا هتايبآ يف رايس نب رصن لوقك ؛هدعب ام ىلإ رظنلاو
 : ملسم يبأ جورخ دنع

 مارض هل نوكي نأ كشويو رمج ضيمو دامرلا للخ ىرأ
 مالكلا اهلوأ برسحلا نإو ىروت نيدنزلاب رانلا نإف
 ؟ ماج م ةئيما اءاقيلا يرعش تيل : :بجتتلا نم لوقأ

 ماننأ ال يّنإف اودقر نإو كلم ءاقب كاذف اوه ْنِإف
 م

 8 «207 ص ءاهروصو اهخيرات ةيبرعلا ةغالبلا يف ةخلابملا (1)

 .112 ص ء؛نايبلا لوهجم ءحاتقم دمحم (2)

 .153 ص : يبرعلا بدالا يف ةينفلا ةروصلا بولسالا تايلامج «ةيادلا زياف (3)
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 ةقيقمحلا بناج ىلع هلمَح روجي ال هنأل ؛ةيانك ناك هدرفمب هدورول لوالا تيبلاف
 نيسرادلا ضعب رظن يف يليلحتلا جهنملا اذه نكي ملو!6٠ . . .زاجملا بناج ىلع هلمحو

 ةقيقح ىلإ ريبعتلا ئزجت نم قلطني - حجرملا وه انهو - هنوكل ؛ثبعلا نم اعون الإ
 هيلع قيلعتلا ىلإ ديع ءاجرب ادح ام وهو ؛ةيّلكلا ةقيمعلا ةرظنلاب هلمسشي الو ءزاجمو
 ءادآلا انلمح ول  ريثالا نبا معر ىلع لوألا تيبلا يف ةقيقحلا ينعت اذامو» :هلوقب

 ةق اي اذنه دصقي ال رعاشلاو «؛ةيريرقت ةيرثن ىلإ ءادالا اذه لوحتيس ؟يرغشلا

 . .هتاذ يف اذوصقم سيل لعتشي نأ كشويو دامرلا نيب , راثلا ضيموو ىعدملا

 هاب نايل تاللالد نع هتميقو هتلالد يف لصفنب ال يئانكلا ريبعتلا نأ ىرن انه نمو

 ٌرابتعا نيسرادلا ٍضعبل ولحي دقف مث نمو 276. . .ةديصقلل ينفلا ءانبلا لخاد ررآتت يتلا

 عاقيإلاب هبشأ جو ةيلدج يف يرعشلا صنلا ين امهعامتجاو حيرصلا ريبعتلاو تايانكلا

 ةجاحب وه يلالدلا لماكتلاو ةيلعاملا نم اعون ققحي صنلا نأكو , مغانتملا يقيسوملا

 قايسلا ىف ىلاوتي امدنع ةيئانكلا ةروصلا ةيلعاف يف بيكرتلا ودبي# ذإ ؛امهيلإ ةسام

 انلقل ىقيسوملا تاحلطصم ريعتسن نأ انل راج ولو ؛يئانكلا كاذو حيرصلا ريبعتلا يبدالا
 رثاتلاو ءباوجلا ةمغنو رارقلا ةمغن نيب تناك ول اصك يقلتملا ىدل ةيعاقيإ ةفاسم انه
 .6)23. . .ةمغنلا اهيلع عقت يتلا ةجردلاب متي يلامملا

 :رخآ ريبعتبو ءروهظلاو ءافخلا ةيلدج يف لثمتي رخآ اًيلامج (دعب هيلإ تفضا اذإ اذه
 ءانبلا يف رظنلا» نال ؟تايانكلا لاكشأ عيمج يف امئاد ريمحلا يلالدلا يئانثلا جاتنإلا

 .(4)«. . .(نبأ روهظلاو ءافخلا يتيلمع اهدامتعا ىلع لدي ةيانكلل قيمعلاو يلكشلا

 لعاف رودب قايسلا هيف مهاسي يذلا لاكشالا كلت نم ديحولا وه ضيرعتلا نوكي دقو

 ثدحي ام بناج ىلإ ضومغلا بهايغ يف اًسدنم ناك نأ دعب هجاتنإو ىنعملا ةيلجت يف
 وأ يحطسلا هاوتسم يف قوطنملا رواجت متي ضيرعتلا» يفف «راجملاو ةقيقحلل رواجت نم هيف
 . (6)5«قايسلا نم ةئراطلا ةيلالدلا تافاضإلاب قلعتلاو «قيمعلا

 56 :55 :3 رئالا لثلا (1)

 .430 .429 ص ءروطتلاو ةينقتلا نيب ةغالبلا ةفلف ءديع ءاجر (2)

 . 154 ص :يبرعلا بدالا يف ةينفلا ةروصلا ؛بولسالا تايلامج ؛ةيادلا زياف (3)
 .189 .188 ص «ىرعخأ ةءارق ةيرعلا ةغالبلا تايبدأ «بلطملا دبع دمحم (4)

 .194 ص ؛قباسلا عجرملا (5)
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 نم قئبنت ضيرعتلا ةلالد نأ ىلع هنم لدتست ام ضيرعتلا نم ميركلا نآرقلا يفو

 مهبولُق يف» ةرقبلا ةروس نم ةرشاعلا ةيآلا يف ىلاعت هللا لوقف ءهنم دلوتو قايسلا

 ىلع هيف يرشخمزلا قلعي 4 022 نوُبدْكي اوناك امب ميلأ باذع مهلو اضم هللا َمهداَرَق ضر
 ىلإ زمر هيفو ءرخآلا مويلابو هللاب انمآ مهلوف مهبذكب دارملاو» :هلوقب بذكلا ةلالد

 ...مهبذك لجأ نم مهب قحال ميلالا باذعلا نأ لييختو ء.هتجامسو بذكلا حبق

 ناك املو 2176. . .هلك حبق وهو .هب وه ام فالخ ىلع ءيشلا نع رابخإلا بذكلاو

 يعدا امدنع ماللا هيلع ميهاربإ انديسل بسني نأ (زئاج نكي مل .كلذك بذكلا لاح

 ىوري ام امأو» :يرشخمزلا لاق «يعضولا هانعم ريغ بذكلا نم دارملا نأ ذإ ؛كلذ هيلع

 تناك امل نكلو .ءضيرعتلا دارملاف ؛تابذك ثالث بذك هنأ ماللا هيلع ميهاربإ نع

 ةلالد ماجسنا وه داقتعالا كلذ يرقي امو 2206. . .هب يمس بذكلا ةروص هتروص

 .ركذلا ةفلاسلا عضاوملا يف كلذ انْيبَت امك اهلك ةروسلل ماعلا قايسلا عم ضيرعتلا

 تالصلل ةجيتن يبدالا صنلا لخاد ةيزمرلا تالالدلا يف قايسلا رود رهظي دقو

 يف ةيوقلا ةقالملا كلت ودبت ثيحب .(3):ءوباو قايلا نبا» زمرلا نال ؛امهنيب ةطبارلا

 لابجلا نم صوصنلا ضعب يف نويرلذعلا دذختاو «ةفلتخم لاكشأب نييرذعلا راعشأ ضعب
 . . .ةددعتم رعاشمب يحوت ازومر ناويحلاو تابنلاو حايرلاو

 / :ةزع ريثك لوقك
 رامعتو هب يلبأ تتبئامو ةجيشو دجنب تماد ام كبحأ

 راون نيديلا ءامصع شحولا نم ترج امو بارسلا قارقر نتسا امو
 ناردكو ةستيداق نسلق ةئب بسيط ةماهث نم داو لاس امو

 .35 .ء1] فاثكلا (1)
 .35 .1 قبالا ردصملا (2)

 ةغالبلا يف ديدج جهنم وحن «يتايبلا ديمح ءانس نع ًالقن «158 ص «ةيبدألا ةرومعلا «فصان ىفطصم (3)

 ىلع زكتري وهو ؛ينزمج رخخآو يلك زمر ىلإ هميسقت ىلع موقت زمرلا ةسارد نأ مولعملا نم» . 309 ص ءدقتلاو
 ايئزج ناك انإ امأ ءايلك زمرلا ناك نإ ةريثك نيياحأ يف ةديصقلل ينفلا ءانبلا هيلع موقي لماكتم يروعش فقوم
 يرعشلا ريوصتلا ؛مماق نيسح ناندع «هنم هعازتنا ول ؛هنع هلصف روجي ال ءانبلا تانبل نم ةنبل نوكي هنإف
 . 148 ص ءةيرعشلا ةروصلا مسر تاودأو ةيروعشلا ةبرجتلا
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 ةيعضولا تالالدلا ىلع راصتقالا دعبتسن انلعجي صوصنلا هذه لثم قايس نإ

 كلذ ىلع اندعاسي ؛سدحلا قيرط نع هيلإ لصن ةعطقتم ةيئاحيإلا اهتالالدو . ظافلالل
 .(1) . . قايسلا

 سابلإ وحن مهتعزن نع فشكي نأ هنأش نم زمرلا ىلإ نييرذعلا ءوجل نأ نيبلا نمو
 ةيرجستلل ةديدعلا تانوكملا ءوض يف لإ همهف بعصي اًفافش اًيزمر اًبوث مهرعاشم

 لصنت اهلعل رعاشلا ىلع ةزيزع ىركذب طبتري «ةماهت» وأ ؟دجنت» لثم ناكملاف ؛ةيروعشلا
 وأ ؛تايبألا يف ةججأتملا رعاشملا عيمجل اًنازحخ ربتعي يذلا «كبحا» ظفلب اًقيثو الاصتا

 يهو ءرعاشلا سفن اهب مرطضت يتلا ةديدعلا فطارعلا اهنم فذاقتت يتلا ةرؤبلا هلعل
 .اهتايبأ محالتو ةديصقلا قايس هسكعي انفال اًبيجع دش اهضعب ىلإ ةدودشم فطاوع

 نيح ةديصقلا قايس نم قئبنت ينلا ةينفلا ميقلا نع صنلا فشكي قايسلا ىوتسم يفو»
 لصاوتلا ثدحي وأ (2)«رثؤم لسلستم محالتم مظن يف ضعب بافرب اهتايبأ ضعب ذخأت
 نأ نيمراج عطقن نأ اننكمي» ذإ ؛قايسلا كلذ لخاد اهلاكشأ فلتخممب ةينايبلا اهروص نيب

 ةيئانكلا ةروصلا ةينف نإ ثيح .ثبعلا نم برض ماعلا اهقايس نع ةيئانكلا ةروصلا لصف
 .8)«ةيراعتسا وأ تناك ةيهيبشت روصلا نم اهدعب امو اهّلبق امب اهتميف طبترت

 ليلحتلا جهانم ضعب يف لصاحلا ريصقتلا ىلإ راظنالا نوهجوي نوسرادلا انفي مل
 هتسارد يف يركسعلا لاله يبأ نأش وه املثم ماعلا اهقايسب ةيانكلا طبر امب هبأت مل يتلا

 يذلا بارطضالا اذه يف ببسلا نأ» نيسرادلا ضعبل ليم ذإ ؛«فادرإلاو ةلئاممللا
 ةروصلا نيب مهتاليلحت يف اولصفي نأ نولواحي مهنأ وه هريغو لاله ىبأ دنع هظحلن

 نكمي ال ةيئانك مأ ةيرامتسا مأ ةيهيبشت تناك ءاوس ةينايبلا ةروصلاف ماعلا اهفايسو ةينايبلا

 .(4): . . . هتانبل ىدحإ لّككشت يتلا يوغللا ءانبلا نع لزعمب تسرد اذإ اهتينفب ظفتحت نأ

 نم مسق :دهل» .6«فرصتب# 309 :308 ص ءدقنلاو ةغالبلا يف ديدج جهنم وحن ؛ىتايلا ديمح ءانس (1)

 .«هتابن نسحو هئاوه ةدوجو هبارت بيط يف لوقلا ةيبرعلا ءارعش رثكأ ؛قارعلاو زاجحلا نيب ةيبرعلا ةريزجلا
 .902 ؛2 طيسولا مجعملا

 ةماسهت ىلإ ةبسنلاو «مئاهت (ج) نميلاو راجسحلا يف لابجلا نيبو رحبلا لحاس نيب ةضفخنم ضرأ :ةماهت»
 .90 «؛1 طيسرلا مجعملا «ماهتو « يماهت

 .331 ص ءدقتلاو ةغالبلا يف ديدج جهنم وحن (2)

 .60 يع ؛نايبلا ملع يف ءديار ديز وبأ قرارلا دبع (3)

 .59 ص «قباسلا عجرملا (4)
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 لخاد يئانكلا بولسالا ليلحتو ةسارد ةرورض ىلع نوعمجي نيسرادلا نإف ةلمجلابو

 اهلاكشأ تفلتخا امهم - ةيريبعتلا هتميق نأب مهنم اداقتعا اذهو ءهيف درو يذلا هقايس

 اهتيئب تحوارن اذإ يهو ءصوصنلا يف اهتفيظو لخاد الإ رهظت ال - اهتاغايص تعونتو

 . يبدأ باطخ يأل ةيوغللا ةينبلا عم قفتت اهنإف قمعلاو ةرشابملا نيب
 ءاقضإب ليفكلا وهو ءريباعتلا قاثبلا دهشي يذلا يعيبطلا لقحلا وه قايسلا نإ

 .اهريغو ةيئانكلا ريباعتلا كلت يناعم نم دوصقملا ةرانإ ىلع ةدعاسملا تالالدلا



 ةمئاخلا

 نيب فالتخالا رهاظم نم (رهظم لّكشي يئانكلا ريبعتلا ةاشن يف ثحبلا لظ

 ةاشنلا كلت نع سبللا ليزي نأ هناش نم عطاق يأر ىلإ هيف لصوتي مل ثيحب ؛نيسرادلا
 دوهجو .برعلا مالكو ؛ينآرقلا صنلل ةدوعلا نأ كش الو ءاهب ةطيحملا ةماعلا فورظلاو

 . فالتخالا كلذ ةدح نم للفت ةغللا ءاملع نم ىلوالا ةقبطلا

 يرغللاو ينيدلا سحلاب ةجوزمملا ءاوجالا هذه لخاد تأشن كلذ رابتعاب ةيانكلاف

 ىلعو .لئاوألا ةغللا ءاملع ىلإ دوعي كلذ يف لضفلا ناكو «ينايبلاو يعامتجالاو

 .ةديبع وبأو .ءارفلاو .هيوبيسو .يديهارفلا دمحأ نب ليلخلا مهسأر

 يوغللا ىنعملا قاطن نع جرخي ال ءاملعلا كئلوأ دنع ةيانكلا موهفم نأ نّيبلا نمو

 .رامضإلاو ءافخإلاو رتسلا وهو ءماعلا

 ليوأت» فلؤم ةبسيتق نباو :«ناويحلا»و :«نييبتلاو نايبلا» بحاص ظحاجلا نكي ملو
 ثحب اهيلإ همنا يتلا ةهجولا نع نيديعب ؟«ثيدسححلا فلتخم ليوأت»هو ««نآرقلا لكشم

 . ءاقخإلاو رتسلا وهو ماعلا يوغللا هموهفمب يتانكلا بولسألا

 ىلع هميسقت يف يقلخلا بناجلا بلغ يذلا دربملا سابعلا يبأ عم قفتي ةبيتق نبا لعلو
 .ىرخالا بناوجلا ةيقب

 امهدحي نأ رئآو «مالكلا نساحم نم ضيرعتلاو ةيانكلا لعج دقف زرتعملا نبا امأو

 هبر دبع نبأ جهن دقو «برعلا مالك نم امهل دهاوشلاو ةلثمالا داربإ لالخ نم اًينمض

 قوذلا هدامع اًفينصت اهفنصو اهعمج نأ دعب ةلثمالا نم رخآلا وه رثكأ امدنع هسفن جهنلا

 تايانكلا نم ريثك لقنب ماقو «ةقراشملا بتك ىلع علطا هنأ اذه دعب كشن الو .يبدالا

 .اهنم

 عون اهلعج وه هيف ام مهأ لعل ءا(ديعب ؟وأش ةيانكلاب مدقت دقف رفعج نب ةمادق امأو

 ريبعتلا ةعيبط طيرت يتلا ةبوقلا جئاشولا كلذب اًكردم ؛ىنعملا عم ظفللا فالتثا عاونأ نم

 يف لضفلا هل دوعي ىرخأ ةهجو نم وهو .ءلوقلا قاسم نم هدعيو هلبق امب يئانكلا
 . ةيانكلا ىلع «فادرإلا» حلطصم قالطإ
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 ةيانكلل هدقع يذلا بابلا يف ةصاخ ؛ةمادقل مسرتلا ديدش يركسعلا لاله وبأ ناكو

 وأ «ةلئامملاب» اضيأ هامسأ ام ىلع ةيانكلل هثحب عزوت دق نكي نإو .ضيرعتلاو

 .؟عباوتلاو فادرإلا»

 امإ تايانكلا نأ اهفصوو ةلثمالا ءارقتساب هل نّيبتو «ةيانكلل رظن هنإف سراف نبا امأو

 هلاوحأ عيمج يف ريم نوكت نأ امإو ؛همسا ريغب ركذيف «ءيشلا نع نوكت نأ

 . اهريغب ةيانكلا طلخ نم همالك ولخي الو ؛هتالالدو

 وه هيلع بلاغلا نإف «0ضيرعتلاو ةيانكلا يف هئارآ رثكأ يف (ركتبم يتالقابلا نكي ملو
 . فادرإلا فيرعت يف وأ . عيدبلا نم ةيانكلا لعج يف ءاوس ةيعبتلاو سابتقالا

 هقوذ ىلع اهيف ادمتعم ءايعوضوم اًفينصت اهفينصتو «تايانكلا عمجب يبلاعثلا ينعو
 .هثدحمو هميدق يبرعلا بدالا ىلع هعالطا ةعسو ؛يبدالا

 بابي هامسأ ام تحت - ةدمعلا هباتك يف - ةيانكلا لوانت هنإف يناوريقلا قيشر نبا امأو

 انلدت هثحب يف عضاوم كانهو ءاينمض اًقيرفت ىرخالا روصلا نيبو اهنيب قرفو «ةراشإلا
 .قرشملا ءاملع اهيف عبتا هنأ ىلع

 اهطبر ثيح .ةمّلإملا ظافلالا يف مالكلا تحت ةيانكلا يجافلا نانس نبا لوانتو

 قوسي أتفي ال وهو ,.«ةحاصفلا رس وه هباتك عوضوم نأ رابتعاب «؛ةغالبلاو ةحاصفلاب

 .ةقوبسم ريغ ةقيمع ةيؤر نع فشكي ًاليلحت اهليلحتب موقيو «ةلثمألا
 لئالد» هباتك يف ةيانكلل فيرعت عضو لواح هنإف يناجرجلا رهاقلا دبع امأو

 «ىنعملا تابثإ ةدايز يف نمكت ةيانكلا ةميق نأ وه هب ءاج ام نمض نم ناكو ؛«زاجعإلا

 ىعدتسملا نوكي نأ نيب ماقملا ةميق ىلإ هبت امك «هتاذ دح يف ىنعملا ةداي) يف سيلو

 .ركذلاو حيرصتلا وا ةيانكلا

 ةميق نأ صوصنلل يلامجلا قوذتلا ىلع مئاقلا هجهنمب كرد يناجرجلا نأ حلاو
 صنلا مث نمو «تيبلا قاسم لخاد اهيدؤت يتلا ةفيظولا يف نمكت يئانكلا ريبعتلا

 .هيف عرعرتو تبن يذلا هئاضف نع ىأنمب ريبعتلا سردي نأ نكمي الف هلك يرعشلا
 «ءاغلبلا تاراشإو ءابدالا تايانك» باتك فلؤم يناجرمجلا دمحم نب دمحأ اماو

 فينصتلاو رايتسخالا هيف ىدعتي ال هلمع ناكو «تايانكلاب رخآلا وه هباتك لقتساف

 .يبدألا هقوذ ىلع هيف دمتعا اًفيلعت اهضعب ىلع قيلعتلاو
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 يف احن دقو .يرشخمزلا هللا راج ضيرعتلاو ةيانكلا اولوانت نيذلا ءاملعلا نمو

 هيلع نيقباسلا نييسغالبلا نم ريثك ءارآب هيف الثمتم ءايقيبطت وحن «فاشكلا» هريفن
 قبسلا لضف نوتبثي نوسرادلاو «يناجرجلا رهاقلا دبع قالطإلا ىلع مهمهأو ءاّيخيرات
 ىنعملا ةدارإ روج هيف عننمي يذلا عونلا يهر .«ةيانكلا نع راجملا» حلطصم يف هل

 . ىقيقحلا

 صيخلت ىلإ دمعف «زاجعإلا ةيارد يف زاجيإلا ةياهن» بحاص يزارلا رخفلا امأو
 يف ايوق ناك هريثأت نأ رهظيو :««ةغالبلا رارسأ»و ؛«زاجعإلا لئالد» رهاقلا دبع يباتك
 هتقيرطو ءميقتلاو ليلحتلاو حرشلا يف هجهنمب اوبجعأ نيذلا ءهدعب اوتأ نيذلا ءاملعلا

 . ةغالبلا ثحابم نينقت ىف

 نأ نم برقي اًقيرعت ةيانكلا فيرعتب ادبف 'مولعلا حاتفم» بحاص يكاكسلا امأو
 ؛ماسقأ ةثالث ىلإ اهميسقتب ماق مث ءزاجملا نيبو اهنيب ةقرفتلا لواحو ءاعنام اعماج نوكي

 ةنابإب هلك كلذ متخو «ةبسن نع ةيانكو .«ةفص نع ةياكو .فوصوم نع ةيانك : : يه

 قطنلا سيياقم ىلع دمتعملا هجهنم :م لاوحتو «تاميسقتلاو تاعيرفتلا نم رثكأ دقو . اهتغالب

 . اهموصخو اهراصنأ اهل ةسردم ىلإ ليلحتلا يف ةفسلفلاو

 يف بلاطلا ةيافك»و .«رئاسلا لثملا» هيباتك يف ضيرعتلاو ةيانكلا ريثألا نبا لوانتو
 عاونأ نم اعون يناغلا تاكلا يف ةيانكلا لعج دقو .؛«بتاكلاو رعاشلا مالك دقن

 نيذلا ءاملعلا ىلإ ادقن هوو يبرعلا نايبلا خيرات ىلإ داع هنأ ودبي ناكو ءةراشإلا

 . ضيرعتلاو ةيانكلا نيب اوطلخ
 هباتك يف ةيانكلا يملسلا مالسلا دسع نب زيزعلا دبع نب نيدلا زع مامإلا لوانت

 ةلثمأ داريإ ىلع ةرصتقم هدوهج تناكو «ةزاجملا عاونأ ضعب يف راجيإلا ىلإ ةراشإلاا

 . اهيلع قيلعتلاو دهاوشو اهنم

 «ةغالبلا ءاملع لئاوأ كلذ يف اعباتم .عيدبلا نم ةيانكلا لعجف يناجنزلا مامإلا امأو

 .ةغالبلا بتك ىف ءاج ام راصتخا ىلع ةرصتقم هتياغ تناكو ءزتعملا نبا لثم نم
 تاراشإلا» هباتك يف ةيانكلل ضرعف يناجرجلا دمحم نب يلع نب دمحم خيشلا امأو

 نم مسق اهنأو ءةيلقع اهتلالد نأ نايبو ءاهفيرعتب ماقف ««ةغالبلا ملع يف تاهيبنتلاو
 .كلذك الإ نوكت الو .راجملا ماقأ

 نايبلاو يناعملا يف حابصملا» هباتك يف ةيانكلا كلام نب نيدلا ردب مامإلا لوانتو

 ءاهلجأ نم اهب ربعي يتلا ضارغالاو اهانعم نايبت ىلإ لقتنا مث اهفيرعتب أدبف ««عيدبلاو
 .تايانكلا دهاوشو ةلثمأ نم -ودبي ام ىلع- اهأرقتسا ضارغأ يهو
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 هلئاسم طب مايقلاب كلذو ««مولعلا حاتفم» باتكل هصيخلت حرش بيطنخلا لواحو

 حوضرلا اهيلع بلغي ةقيرطبو ءدهاوشلاو ةلثمألا نم راثكإلا عم هضماغ حرشو
 . فلكتلا نم يلاخلا نيصرلا بولسالاو

 ةيانكلا نأ ىري وهو ءراجملا نيبو اهنيب قرفلا ةنابإو ةيانكلا فيرعتب ينيوزقلا ادب

 يتلا دهاوشلاو ةلثمألا نم رثكأ دقو ءهدرفت رهاظم نم يهو ءزاجملاو ةقيقحلا نيب طسو

 .«مولعلا حاتفم» باتكب درت مل

 يف نايبتلا هباتك يف ةيانكلا سردف يبيطلا دمحم نب هللا دبع نب نيسحلا مامإلا امأو

 .«مولعلا حاتفم» اهمهأ بتك ةدع صيخلت ىلع هدوهج ترصتقا ثيحب ««نايبلا

 «ةيبرعلا ةغالبلا رداصم تاهمأ نم اهريغو «رئاسلا لئملا»و .«حاضيإلا»و ««حابصملا»و

 .اهيف درو ام عيمجب مّلسملا فقوم رداصملا كلت نم فقي مل هنأ رهظيو

 بعصي ثيحب «باضتقالاو زيكرتلا ديدش ودبي «مولعلا حاتفم» ل هصيخلت يف وهو

 .نايحالا ىضعب يف هيدل ةركفلا نم دارملا نيبت

 نم اهلعجو ««زارطلا» هباتك يف ةيانكلا ثحبف يولعلا ةزمح نب ىبحي مامإلا امأو

 .ضومغ نم هب صتخت ام ىلإ هّبن امك ءراجملا دمع نمو «ةغالبلا ةيدوأ
 ةغللا يف كلذ نع ثحبلا يف هسفن دهجأو «ةيانكلل فيرعت عضوب يولعلا أدب

 ةدعب اًعرذتم ىرخالا فيراعتلا نم ريشك لطبأ نأ ىلإ كلذ هب ىدأ ىتح :حالطصالاو

 .ءابدالا ةقيرطو نيملكتملا ةقيرط نيب جزم دفو ء«ججح

 ءاهنمض نم ةيانكلا لعج «ةراشإلل قوشملا دئاوفلا» هباتك يف اًباب دقعف ميقلا نبا امأو

 . ةيقلخ ىرخالاو «ةينف امهادحإ نيتياغ يئانكلا ريبعتلل لعجي هنأ نيبلا نمو

 اًحرش «حاتفملا صيخلت» ينيوزقلا باتك حرشب ينازاتفتلا نيدلا دعس خيشلا ماق

 ةغالبلا خيرات ىلإ ةدوعلابو «ةفسلفلاو قطنملا مولع يف هتفاقثب هيف ناعتسا ؟لوطملا» هامسأ

 .ينيوزقلا ءارآ لكب ملي مل هنأ رهاظلاو «ةيبرعلا

 تناكو ««نآرقلا مولع يف ناقتإلا» هباتك يف ةيانكلل ضرمف يطويسلا امأو
 ةعونتم ةفاقث نم (ديفتسم «مظنملا حضاولا يضرعلاو فينصتلاو عمجلا ىدعنت ال هدوهج

 . ةيوغللاو ةيلقعلا مولعلا نم جيزم يه
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 ضرعب كلذو .نوئدحلا نوفلؤملا هب ىنتعا ام مهأ نم ةيميلعتلا فادهالا تناكو
 لعلو «.ءامدقلا بيلاسأ ةزازك نع هدعبي ام رسيلا نم هيف ءاَّباذج اًضرع يئانكلا ريبعتلا
 ««ةحضاولا ةغالبلا» افلؤم نيمأ ىفطصمو مراجلا يلع ةياغلا كلتل ىعس نم نسحا

 يميلعتلا يضرغلا يف قافنالا مغرو ««ةغالبلا رهاوج» بحاص يمشاهلا دمحأ ديسلاو

 .دهاوشلاو ةلثمالا لوانت هب من يذلا جهنملاو ؛ةدالا ضرع ةقيرط يف افلتخا امهنأ الإ

 يف هعنطصا يذلا جهنملا اذه لثمي نم نسحأ يديعصلا لاعتملا دبع خيشلا نوكي دقو

 دقف «هتاياغو «هتقيرطو .هرهوج يف ميدف جهنم وهو ؛ينيوزقلل ؟"حاضيإلا» باتك حرش
 ؛ةيوغللاو ةيبدالا بتكلا تاهمأو «ةيرعشلا نيواودلا حرشب مهمايق ءامدقلا نع عاش

 . ةيفرصلاو اهنم ةيوحنلا
 ؛ميدقلا يبرعلا رعشلا نم دهاوشلاو ةلثمالا نم راثكإلا نيمأ خيش يركب دمعت دفو

 . قيوشتلا نم اعون هباتك ىلع يفضي ىتح ينفلا رثلا صوصن نمو ءرحلاو .رصاعملاو
 نع دعتبي ملو .«ةغالبلا مولع» هباتك يف ةيانكلا نع يغارملا دمحأ خيشلا ثدحنو

 نيبو اهنيب قرفو ءعاونأو .ماسقأو هفيرعت :نم اهثحب يف ءامدقلا هكلس يذلا جهنلا

 . اهتغالبل ركذ نمو ءراجملا

 هنأشن يتانكلا بولسألا» هباتك يف ةيانكلل خيراتلا نوخيش ديسلا دومحم لواح

 ءاملع نم ريثك ىدل هروطتو يئانكلا ريبعتلا أشنم عبنت يف رمتسا دقو ,«هتفالب هروطت

 . ثيدحلا رصعلا ىلإ لقتني نأ لبق كلذو :ةغالبلاو دقنلا

 ةيبرعلا ةغالبلا يف ترثأ يتلا تارئؤملا نيبو هنيب طبري ام ىلإ (رقتسفم هلوانت لظ دقو
 .ةيتارجإلا ةهجولا نم ةصاخو ؛ثيدحلا رصعلا يف

 يعيبط جاتنو «نايبلا روص نم ةروص اهرابتعاب اهلوانت متف ةيانكلل ةيئفلا ةهجولا امأو

 .اهبلطتو اهيعدتت ىتلا تاماقملاو ءاهلاكشأو اهطامنأ عونت نم مغرلا ىلع لابخلا ةكّلل

 اًمفيأو «ةيكيسالكلا ةيبرعلا ةغالبلاو دقنلا هزجنأ ام موهفملا اذه لكشت يف مهسأ دقلو

 هنمو ؛يراجملا ريبعتلا صئاصخ نع ميهافم نم ةيبرغلا ةيغالبلا تاساردلا هتفاضأ ام
 . ةياتكلا

 رسلاو «ليلدب اهيلع لدتسي نأ نم رثكاف ةيعامتجالاو ةيقلخلا ميقلاب ةيانكلا ةلص امأو
 ىلإ اجليف ءاهب حيرصتلا رعشي يتلا تالاحلا نع رّبعتل تءاج تايانكلا نأ وه كلذ يف

 هنأ :اهنمو ءاهمالك يف برعلا ننس نم ةنس كلذ نآ :اهنم ؛ةريثك ضارغال اهرتس
 .ةينآرقلا تايانكلا نأش وه املثم يقلخخو ينيد عراول
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 امهدحأ ؛نييعمل ةيئانثلا اهتلالد جاتنإ يف اهيلع فقنف : يئانكلا ريبعتلا ةيلامج امأو

 ققحي يذلا ءيشلا ,تقولا ىضن يف امهتدارإ زوجي ناينعم امهو ؛قيمع رخآلاو «رهاظ
 .دحاو نآ يف ةيزاجملاو ةيريرقتلا روصلا يقاب عم صنلا لخاد ماجسنالا اهل

 ضعب فالخب كلذو ١ يبرعلا بدالا رصعأ لاوط اهرارمتسا ةيانكلا تايلامج نمو

 .اهيف ترهدرا يتلا روصعلا ءاهتناب تهتنا يتلا ءىرخألا ةيغالبلا لاكشالا
 اهلوانت يذلا جهنملاب ةقلعتملا تاظحالملا نمض نم قايسلا لخاد ةيانكلا ةسارك ربتعت

 «يرعش تيب لخاد اًبيكرت وأ ءاظفل اهرابتعاب اهيلإ اورظن ةغالبلا ءاملع نإف ؛ءامدقلا هب
 هنوكل ؛ةيمهأ اهريعي الو .ثيدحلا دقنلا اهب فرتعي ال ةيئزج ةرظن يهو :يبدأ صن وأ

 .ايلومش اًجالع صوصنلا كلت جلاعي
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 ةميركلا ةينآرقلا تايآلا سرهط -1

 اهمقر ةهةيأآلا

 ةرقبلا ةروس
 32 بيغلاب نوئمؤي نيذلا .نيقتملل ىده

 امب ميلآ باذع مهلو اضرم هللا مهدازف ضرم مهبولق يف

 2 نوبذكي اوناك

 23 هلثم نم ةروسب اوتأف

 سانلا اهدوقو يتلا رانلا اوقتاف اولعفت نلو اولعفت مل نإف
 24 نيرفاكلل تدعأ ةراجحلاو

 85 مكيلع مرحم وهو

 طيخلا نم ضيبالا طيخلا مكل نيبتي ىتح اوبرشاو اولكو

 8 رجفلا نم دوسالا
 7 مكل هللا بتك ام اوغتباو نهورشاب نآلاف

 7 مكئاسن ىلإ ثفرلا مايصلا ةليل مكل لحأ

 7 نهل سابل متنأو مكل سابل نه

 95 ةكلهتلا ىلإ مكيديأب اوقلت الو

 222 نرهطي ىتح نهوبرقت الو

 223 متئش ىنأ مكئرح ارتأف

 223 مكل ثرح مكؤاسن

 نهنم هب متعتمتسا امف 223

 وأ ءاسنلا ةبطخ نم هب متضرع اميف مكيلع حانج الو
 235 ال نكلو نهنوركذتس مكتأ هللا ملع مكسفنأ يف متنكأ
 ولوقت نأ الإ ارس نهودعاوت
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 هةهيألا

 نارمع لآ ةروس
 ةمايقلا موي مهيلإ رظنب الو
 مهدحأ نم لبقي نلف راغك مهو اوتامو اورفك نيذلا نإ

 ابهذ ضرألا ءلم

 هللا قدص لق
 نم ناك امو افينح ميهاربإ ةلم اوعبتاف هللا قدص لق

 نيكرشملا
 ءاسنلا ةروس

 ضعب ىلإ مكضعب ىضفأ دقو

 متلخد يئاللا مكئاسن نم مكروجح يف يتاللا مكبئابرو
 مكيلع حانج الف نهب متلخد اونوكت مل نإف نهب
 ملف ءاسنلا متسمال وأ طئاغلا نم مكنم دحأ ءاج وأ

 اومميتف ءام اودجت

 ةدئاملا ةروس

 ليبسلا ءاوس نع لضأو اناكم رش كئلوأ

 امب اونعلو مهيديأ تلغ ةلولغم هللا دي دوهيلا تلافو

 ءاشي فيك قفني ناتطوسبم هادي لب اولاق
 ةلولغم هللا دي دوهيلا تلاقو

 لسرلا هلبق نم تلخ دق لوسر الإ ميرم نبا حيسملا ام
 ماعطلا نالكأي اناك ةقيدص همأو

 نولعفي اوناك ام سبل

 ماعنألا ةروس
 نوقداصل انإو مهيغبب مهانيزج كلذ

356 

95 

٠١ 5 

21 

23 

2 

75 

279 

 ةحمصلا مهر

205 ,139 2 

143 0 

3 

7 

278.7١2 18 3 

29 

09 

2 4, 9, 22 29 

59 49, 53 97, 

 171139 .1آ29 4

9 295 

09 

332 .112 205 8 

332 .112 205 ,8 

219 ,972 ,38 ,9 

2095 

29 



 فارعألا ةروس

 مهيديأ يف طقس الو

 هب ترمف
 نودجسي هلو

 لافنألا ةروس

 مكل نوكت ةكوشلا تاذ ريغ نأ نودوتو

 ىلإ ازيحتم وأ لاتقل افرحتم الإ هربد ذئموي مهلوي نمو

 ةئؤ

 نيدلا يف مكناوخإف ةاكزلا اونآو ةالصلا اوماقأو اوبات نإف

 هةبآلا

 ةبوتلا ةروس

 مالسلا هبلع دوه ةروس
 يدوجمللا ىلع توتساو

 ذينح لجعي ءاج نأ ثبل امف

 20 5 5 مف

 تكحضلن ةمئاق هتأرماو

 مازسلا هيلع فسوي ةروس
 يسفن نع ينتدوار يه

 ليسلا لمتحاف اهردنقب ةيدوأ تلاسف ءام ءامسلا نم لزنأ

 ايبار اديز

 دعرلا ةروس

 بابلالا ولوأ ركذتي امنإ

 رجحلا ةروس
 نيقيلا كيتأي ىتح كبر دبعاو

3577 

49 

09 

206 

 د © >
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 ةحمصلا مقر
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218 
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7 
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 ةبيآألا

 ءارس الا ةروس

  فهكلا ة هروس

 تيسن امب ينطخاؤت ال

 مالسلا اهيلع ميرم ةروس
 اينج ابطر كيلع طفاست ةلخنلا عذجب كيلإ يزهو

 هلط ةروس

 ىوتسا شرعلا ىلع نمحرلا

 كيلعن علخاف
 ءوس ريغ نم ءاضيب جرخت كحانج ىلإ كني ممضاو
 0 0 ديك اوه ام
 مهيشغ ام ميلا نم مهيشغف

 مالسلا مهيلع 'ايننأل ةروص-
 انه مهريبك هلعف لب
 هجور هل:اتحلصأو

 نونم ملا ةروس
 نوظفان- مهجورغل مهن نيذلاو

 ناقرفلا ةروس
 قاوسالا يف يشميو ماعطلا لكأي لوسزلا اذهل ام

 اليلخ انالف ذختا مل ينتيل يتليو اب

 عم تذختا ينتيل اي لوقي هيدي ىلع ملاظلا ضعي مويو
 الييس لوسرلا
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 ةحمصلا مهر
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 ةهبأآلا

 امارك اورم وغللاب اورم اذإو روزلا نودهشي ال نيذلاو
 لسرلا هلبق نم تلخ دق لوسر الإ ميرم نبا حيسملا ام
 ماعطلا نالكاي اناك ةقيدص همأو

 ءارعشلا ةروس

 نيعضاخ اهل مهقانعا تلظف
 ميظعلا دوطلاك قرف لك ناكف قلفناف

 لمنلا ةروس
 اهنم مكيئأس اران تسنآ ينإ هلهال ىسوم لاق ذإ

 صصقلا ةروس

 هيلع ىضقف ىسوم هزكوف
 ههجو الإ كلاه ءىش لك

 نامقل ةروس

 سانلل كدخ رعصت الو

 ركنأ نإ كتوص نم صضضضغاو كيشم يف دصقاو

 ريمحلا توصل تاوصالا

 بازحألا ةروس

 اهوؤطت مل اضرأو مهلاومأو مهرايدو مكضرأ مكتروأو
 نم نهومتقلط مث تانمؤملا متحكن اذإ اونمآ نيذلا اهيأ اه

 اهتودتعت ةدع نم نهيلع مكل امف نهوسمت نأ لبق
 اذه مهريبك هلعف لب

 أبس ةروس
 ىده ىلعل مكايإو انإو

 رطاق ةروس

 بيغلاب مهبر نوشخي نيذلا رذنت امنإ
 ريذنلا مكءاجو

3259 

 اهمقر
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 4هيهيألا

 سب ةروس

 هل يغبني امو رعشلا هانملع امو

 ص هوروس

 ةدحاو ةجعن يلو ةجعن نوعستو عست هل يخأ اذه نإ

 باجحلاب تراوت ىتح

 رص ْرْلأ ةروس

 اهمانم يف تمت مل ىتلاو اهتوم نيح سفنالا ىفوتي هللاو

 هللا بنج يف تطرف ام ىلع انرسحاي سفن لوقت نأ

 نيرخاسلا نم تنك نإو

 تايوطم تاوامسلاو ةمايقلا موي هتضبف اعيمج ضرالاو

 هنيميب تايوطم تاوامسلاو

 نم عملا ةروس

 باسحلا مويب نمؤي ال ربكتم لك نم
 تلصق ةروس

 انيلع متدهش مل مهدولجل اولاقو
 هنأك ةوادع هنيبو كنيب يذلا اذإف نسحأ يه ىتلاب عفدا

 ميمح يلو
 يىروشلا ةروس

 ءىش هلثمك سيل

 فرخزلا ةروس
 نيبم ريغ ماصخلا يف وهو ةيلحلا يف أشني نم وأ

32 
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 ةبأآلا

 ميركلا زيزعلا تنأ كنإ قذ

 هومتق ركفا انيم.ةيخا محلل لكاي نا
 تايراذلا ةروس

 هنع كفؤي

 رمقلا ةروس

 مهراصبأ اعشحخ

 انويع ضرألا انرجفو رمهنم ءامب ءاملا باوبأ انحتفف

 رسدو

 نمحرلا ةروس

 ناف اهيلع نم لك
 فرطلا تارصاق نهيف

 ةعقاولا ةروس

 ةعوفرم شرفو
 وتلا ةووسن

 نهلجرأو نهيديأ نيب هنيرتفي ناتهبب نيئأي الو
 نوقفانملا ةروس

 اوول هللا لوسر مكل رفغتسي اولاصت مهل ليق اذإو

 مهسوؤر

 تارجحلا ةروس

 نولقعيال مهرثكأ تارجحلا ءارو نم كنوداني نيذلا نإ

 نظلا ضعب نإ نظلا نم اريثك اوبنتجا اونمآ نيذلا اهيأ اي

 مكدحأ بحيأ اضعب مكضعب بتغي الو اوسسجت الو مئإ

 ميرحتلا ةروس
 اهجرف تنصحأ يتلا نارمع ةنبا ميرمو

49 

26 

 ةحمصلا مهر

336 .!36 4 

210 

338 8 

220 

39 

204 

204 



 ةهبيألا

 رثدملا ةروس

 رهطف كبايثو

 ةمايقلا ةروس
 يقارتلا تغلب اذإ الك

 تاعزانلا ةروس

 اهاشخي نم رننم تنأ امنإ

 ةعراقلا ةروس

 ةعراقلا ام ةعراقلا

 دسملا ةروس

 بهل يبأ ادي تبت

 بتو بهل يبأ ادي تبت

 اهمقر

4 

26 

45 

 ةحّمصلا مقر

219 ,129 ,99 ,6 
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59 
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 ةغيرشلا ةيوبنلا ثيداجألا سرهف -2

 ثيدصسصلا

 كتليسع قوذيو هتليبع يفوذت ىتح ةعافر يعجارت نأ نيديرتأ - ]1

 .حافس نم ال حاكن نم انأ - 2

 ادي نكلؤطا - 3
 تاذللا مداه ركذ نم اورثكأ - 4

 .نيدو لقع تاصقان نهنأ - 5

 هل ىلوم ال نم ىلوغانأ - 6
 افقلا ضيرعل كنإ -7
 .اضيرعل كداسو ناك - 8

 ريراوقلاو :كابإ - 9
 ضيرع ليوطل كداسو نإ - 0

 ةيلصم ةاش ىتأ هتإ:- 1

 5.0 «بالكلا نع ةحودمل ضيراعملا يف نإ - 2

 هوسلا تبنم يف ءانسحلا ةأوملا ب نمدلا ءارضحخو مككايإ:- 3

 هقنع نم مالسإلا ةقبر علخ - 14

 . .ريراوقلاب كقوس كديوز - 5
 مئادلا ,ءاملا يف مكدحا نلوبي. ال -6

 لجرلا ناكمل لجرلا يلصي نأ يفخلا كرشلا نه: 7
 رهملا اهل بجو ,ةأرما عانق فشك نم - 8
 ةنملا لخخد هيلجرو هيكف نيب'ام رش هللا هاقو نف - 9
 نهشاحم يف ءاسنلا نايتإ نع ْخوكَو يبنلا يهت - 0

 ريراوقلاب كفوس ةشجنا اي كحيز - 1
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 ةحضصلا مقر
277 
39 
85 
47 

2 

7 

 خا م
 اهم م4
86 296, 319 

27 
 عل

337 
1 
98 
218 

26 
 ديلا



 رعشلا سرهف -3

 ةحّمصلا لئاقلا رحبلا ةيطفاقلا

 ةزمهلا

 8 يضرلا فيرشلا لماكلا يئاشحا

 220 يبنتملا فيفخلا ءانعبلا
 39 0 يبننملا بفيفخلا ةايض
 39 ةزلح نب ثراحلا فيفخلا ءاضوض

 14 تباث نب ناح رفاولا ءادفلا

 (مهلاب) ءابلا
 94 باهش نب سنخالا-يبلغتلا ليوطلا براس
 266 ةمنع نب هللا دبع طيسبلا بوركم

 24 سلع نب بيسملا براقتملا بائآلا
 324 يرتحبلا ليوطلا بيحم

 (حتفلاب) ءابلا
 6936 باهش نب سنخالا ليوطلا ابلث

 (رسككلاب) ءابلا
 8 وزعم ريغ لماكلا ءوزجم باغرلا

 23 ميهاربإ ظفاح فيفخلا بارعالا

 264 وزعم ريغ ليوطلا بيبق
 2066 يسعقفلا طيقل نب عفان لماكلا ترغل

 266 ةمنع نب هللا دبع طيسبلا بوركم
 301 يرونيدلا مساقلا وبأ لماكلا بضغي

 50 ينايبللا ةغبانلا ليوطلا بيأب

 5 يتايبذلا ةغبانلا ليوطلا بسايسلا
 45 يسامحلا عيرسلا براعلا



 يتاربع
 تاركتعم

 تاركن

 اجرحن

 جرشحلا نبا

 حسام

 براقتملا

 ليوطلا

 ليوطلا
 ليوطلا
 لبوطلا

 ليوطلا
 ليوطلا

 لماكلا

 ليوطلا

 سيقلا ؤرما
 سيقلا ؤرما

 سيقلا ؤرما
 ميجلا

 (نتفب) ه
 ةدايم نبا

 ةدايم نبا

 (رسكب) هب

 مجعالا دابز

 ءاحلا

 (مضب) ج

 «ةيرثطلا نبال وأ ءريثكل ليق

 برضملل وأ
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 ةحطصلا لئثاقلا رحبلا ةيفاقلا

 58 ؛ةيرثطلا نبال وأ ءريثكل ليف ليوطلا حئار
 برضملل وأ

 564 «ةيرثطلا نبال وأ ءريثكل ليف ليوطلا حطابالا

 برضملل وأ
 177 لا وزعم ريغ ليوطلا حراصأف

 (رسكب)
 22 ةزع ريثك ليوطلا عنا وحلا

 لادلا

 (مضب) ه
 32 وزعم ريغ ليوطلا دوعف

 د وزعم ريغ ليوطلا دوعت
 .154 82 77 يرتحبلا ليوطلا دقحلا

64 286 

 7 ةئيطحلا ليوطلا ديزيو

 27 يرتحبلا ليوطلا دب

 (رصكب) ه
 306 40 دبعلا نب ةفرط ليوطلا دفرأ

 40 دبعلا نب ةفرط ليوطلا ديلا

 003 يرتحبلا طيللا دوعلا

 03 يرتحبلا طيسبلا دوجلا

 165 ل255 0 دبعلا نب ةفرط ليوطلا دقوتلا

 159 ءاكا ,5 مامت وبأ رفاولا ديعس

 147 ساون وبأ ليوطلا دعاس

 47 ساون وبأ ليوطلا دئالو

 47 ربدملا نبا رفا ولا دجتملا

 147 ريدملا نبا رفاولا دعم



 ليوطلا

 رفاولا
 رفاولا
 ليوطلا

 ليوطلا

 براقتملا

 براقتملا

 براقتملا

 لئاقلا

 ينايبذلا ةغبانلا

 ينايبذلا ةفبانلا

 ينايبذلا ةغبانلا

 ينايبذلا ةغبانلا

 ديلولا نب ملسم
 (جتفب) د

 فنحالا نب سابعلا

 ءارلا

 (مضب) ر

 ساون وبأ

 ءاسنخلا

 درب نب راشب

 يركسمعلا لاله وبا

 يركسعلا لاله وبأ
 لطخالا

 ةزع ريثك

 ةزع ريثك
 ةزع ريثك

 (جتشب)

 حابر نب بيصن

 حابر نب بيصن

 حابر نب بيصن
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 ليوطلا
 ليوطلا
 ليوطلا
 لماكلا

 لماكلا
 زجرلا ءوزجم
 لمرلا ءوزجم
 لمرلا ءوزجم
 لمرلا ءوزجم
 لمرلا ءوزجم

 لمرلا ءوزجم

 رفاولا
 رفاولا
 طيسبلا
 طيسبلا

 ليوطلا
 ليوطلا
 لماكلا

5 
 لمرلا ءوزجم
 لمرلا ءوزجم

 لئثاقلا

 ةمرلا وذ

 ديشر مشاه نوراه

 ديشر مشاه نوراه

 ديشر مشاه نوراه

 ديشر مشاه نوراه

 ديشر مشاه نوراه

 ديشر مشاه نوراه

 (وستكب) رو
 يعجشالا ربكألا ةليقب
 يعجشاللا ربكالا ةليقب

 زتعملا نبا

 لبقم نبا
 وزعم ريغ

 وزعم ريغ

 ريهز نب بعك
 يضرلا فيرشلا

 يضرلا فيرشلا

 ساون وبأ
 يرصبلا رامجلا
 يرصبلا رامجلا

 يرامرحلا باذكلا

368 

 ةهحمفصلا
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 علوم
 عفو

 غو

 قراش

 قيدو

 ع

 عيرسلا

 عيرسلا
 عيرسلا

 براقنملا

 عيرسلا

 ليوطلا
 ليوطلا

50 

 لئاقلا

 يرامرحلا باذكلا

 نسبسلا

 (رسكب) س

 بابحلا نب ةبلاو

 بابحلا نب ةبلاو

 (حجتفب) س
 ةفرع نبا

 داضخلا

 (رسكب) ص

 وزعم ريغ

 نبعلا

 (مضب) ع

 يربربلا قباس
 ةمرلا وذ

 ةمرلا وذ
 ءاقلا

 (رسكب) ف

 ساون وبأ

 يناجرجلا سابعلا وبأ
 قفاقلا

 (مصهب) ق
 يبنتملا

 يلالهلا روث نب ديمح
 يلالهلا روث نب ديمح

 يلالهلا روث نب ديمح
 ءانبح نبا

47 
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77 
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 ةيفاقلا

 قيلحلا

 قيحرلا

 قوشعم

 قيربلا

 قنتعي اال

 اقرزرام

 رفاولا
 رفاولا
 فيفخلا

 براقتملا

 ليوطلا
 لماكلا
 حرسنملا

 لماكلا

 لماكلا

 وزعم ريغ

 وزعم ريغ

 (نوكسب) ق
 وزعم ريغ

 (نتعب) 3
 رعاشلا

 فاكلا

 (نتفب) ك

 ةدايم نب حامرلا

 ةدايم نب حامرلا
 ةدايم نب حامرلا

 ريصبلا يلع وبأ وأ يمورلا نبا

 ريصبلا نب يلع وبأ وأ يمورلا نبا
 لماعلا

 مازلا

 (وسككب) ل

 يعارلا
 520 ناسح

 ةمره نبا

 ريثك

 يرتحبلا
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 لماكلا
 براقتملا

 براقتملا

 رفاولا

 ليوطلا

 عيرسلا

 ليوطلا
 طيسبلا

 ليوطلا
 ليوطلا

 لماكلا

 ليوطلا
 ليوطلا
 ليوطلا

 ليوطلا
 ليوطلا
 ليوطلا

 فيفخلا

 تباث نب ناح نب نمحرلا دبع

 تباث نب ناسح نب نمحرلا دبع

311 

 لثاقلا

 يرتحبلا

 وزعم ريغ

 ةحمصلا

64 286 

,5917 

 ط7

27 119 124 

 ,!92 ,ا486 4

4 25 267 

715 

6 82 26 5 

7217١3 

265 

34 3 

82 46 

56 

172 9 

202 

29 

50 

50 

560 

2307 



 ليصأ
 يلاثمأ

 لوغب
 لوبش

 لوحمف
 لييانتلا

 لوبكم
 اولور
 لوبت لا

 لوحنلا

 لزغلا

 لوبت
 لمانألا

 لئاحلا
 هلدابأ

8 1 5 # 
 الالسلا

 الاعسلا

 لاغت

 ليوطلا

 ليوطلا

 عيرسلا
 ليوطلا

 ليوطلا
 براقتم ا

 براقنملا

 رفاولا

 رفاولا
 لمرلا ءوزجم

 لئاقلا

 وزعم ريغ

 سيقلا زرما
 لذعملا نب دمصلا دبع

 يضرلا في يرسل

 يضرلا في درشلا

 (مهب) ل

 يوتغلا ليفط
 ريهز نب بعك

 ريهز نب بعك

 ريهز نب بعك
 ىنننملا

0 
 ف
 رعاشلا

 ةيرثطلا تنب بنبز

 (جتغفب) ل

 يرتحبلا

 يدعجلا
 ريدغلا نب ةماشب

 ريدغلا نب ةماشب
 وزعم ريغ

 نينا

 وزعم ريغ
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23 

03 
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 مارسغ
 مدلكلا

 ماين

 مانأ

 مواسلا
 ماركلا
 مارحلا

 مدهتت

 مدالا

 هماظن

 لماكلا

 لماكلا

 ليوطلا

 رفاولا
 رفاولا
 رفاولا
 رفاولا
 رفاولا
 رفاولا
 رفاولا
 لماكلا
 ليوطلا

 ليوطلا
 لماكلا

 ليوطلا
 ليوطلا

 لماكلا

 ليوطلا

 لماكلا

 لئاقلا

 (نوكسب) ل

 رعاشلا

 رعاشلا

 يعا رلا

 ميملا

 (مضب) م

 رايس نب رصن
 رايس نب رصن

 رايس نب رصن

 رايس نب رصن

 وزعم ريغ

 وزعم ريغ

 وزعم ريغ
 مامت وبأ

 وزعم ريغ

 باهش نب دضشار

 وزعم ريغ

 يبنتملا

 ةمره نب ميهاربإ

 (رسكب) م

 روث نب ديمح

 روث نب ديمح

 روث نب ديمح

 يسبعلا ةرتنع
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 رفاولا
 لماكلا

 لماكلا

 ليوطلا

 رفاولا

 رفاولا

 حرسنملا
 فيفخلا

 ليوطلا

 ليوطلا
 ليوطلا
 ليوطلا

 ليوطلا

 عيرسلا

 ليوطلا
 ليوطلا

 لمرلا ءوزجم

 لمرلا ءوزجم

 حرسنملا
 لماكلا

 لئاقلا

 وزعم ريغ

 ةرتنع

 ةرتع

 ةعيبر يبأ نب رمع

 درمبملا

 دربملا
 ينايبذلا ةغبانلا

 ميهاربإ ظفاح
 ميهاربإ ظناح

 ىبنتملا
 و
 ىبتنملا
5 
 يبنتمل

 لضفلا نب سابع

 ةعيبر يبأ نب رمع

 ةعيبر يبأ نب رمع
 ةعيبر يبأ نب رمع

 (نوكسب) م
 يلصوملا دلخم
 يلصوملا دلخم

 شفرملا
 (حتفب) ام

 ينايبذلا ةغبانلا

 ةيليخالا ىليل

314 

75 

75 

 .اه48 82 .55 ,9

0١ 

0 

37 

322 

3225 

325 

325 

326 

 4ا

343 77 5 

33١ 

33١ 

227 

315 77 7 



 نامتكلا

 اناررف

 انيضاوم

 رفاولا

 رفاولا

 رفاولا
 رفاولا

 لماكلا

 ليوطلا

 فيفحلا
 ليوطلا
 لماكلا
 طيسبلا

 ميرسلا

 طيسبلا

 براقتملا

 براقتملا

 طيسبلا
 لماكلا

 لئاقلا

 يربونصلا

 يربونصلا

 ساون وبأ

 ساون وبأ

 نونلا
 (وسكب) ن

 بركيدعم نب ورمع

 سيقلا ؤرما

 تايفرلا سيف نبا

 يضرلا فيرشلا

 وزعم ريغ
 يبنتملا

 (جتفب) ان
 يناغمادلا ىسيع نب ذمحم

 رعاشلا

 (نوكسب) ن
 ىشعالا

 ىشعالا

 (حتفب) ه

 ىملس يبأ نب ريهز
 يبنحلا

315 

.63 54 7 

251١243 7 

5 

200 

98 

2 

220 

33١ 

307 

5 5 

0 

198 20 9 

274 252 2 



 ةيفاقلا

 اهتافوصوم

 اهمالك

 اهمامر
 اهلاحط

 اهمال

 هرم

 ايفآم

 ايفاولا

 ايكوبلا
 ايلايل
 ايناوقلا

 لماكلا
 لماكلا
 ليوطلا
 لماكلا

 ليوطلا
 ليوطلا

 زجرلا

 ليوطلا

 ليوطلا

 لبوطلا

 لئاقلا

 وزعم ريغ

 وزعم ريغ
 ديل

 ىشعأالا

 ىشعالا
 يلصوملا قاحسإ

 (رسكب) ه
 رعاشلا

 (نوكسب) ه

 وزعم ريغ

 ءابلا

 (عتفب) يي
 يبنتملا
 يبنتملا

 ثراحلا نب رفر

 قدررفلا

 قدررفلا
 ي راحلا رنيمشلا

316 

"6 
26 

275 

2725 



 نادلبلاو نكامألا سرهف -4

 ةحمصصلا

 298 ,00 69 121 دادغب
 347 ةفايَع

 7 رئازجلا
 347 39 2 راجحلا

 32 .2 ناصارخ

 03 قاطلا
 28١ طظاكع

 32 26 ةفوكلا
 100 7١, لت 39 8 ةنيدملا
 06 ورم

 326 رصم

 298 .[36 ,106 4 ةكم

 58 ىنم
 347 ده

 58 روباسين
 3 دنهلا

 | ىرقلا يداو

 347 324 2١ نميلا

377 



 مالعألا سرهف -5

 ةحمصلا

 ةّرمهلا
 2126 سينأ ميهاربإ

 49 .نارمع نبا دمحأ بويأ وبا

 150 .136 34 هنع هللا ىضر ركب وبأ
 57 546 .55 4 . ينالقابلا ركب وبأ

 49 ىنارعشلا ركب وبأ

 501 .يربطلا ركب وبا
 272 261.159 .!51 5 مامت وبا
 336 .6 لهج وبا

 50 يوسوملا ىسوم نب دمحم رفعج وبأ
 53 2 صراف نب دمحا نيسحلا وبأ

 0 يرهوجلا نسحلا وبأ
 039 3 ةفينح وبأ
 202 شفخالا ناميلس نب يلع نسحلا وبأ

 68 16 4 بلتلا ديسلا ديمحلا دبع ميهاربإ
 346 223 67 8 مالسلا هيلع - ميهاربإ

 204 ةمره نب ميهاربإ
 17 دايز وبأ

 52 فلخ يبأ نب دمحم نب يلع ديعس وبأ
 15 6 يئاطلا يرغثلا فسوي نب دمحم ديعس وبأ

 ,99 ,97 ,96 ,95 ,04 2 يناجرجلا دمحم نب دمحأ سابعلا وبأ

0 002 105 106 106 

2 153 154. 192. 224 

 204 يبفلا سابعلا وبأ

318 



 مرراوخ انالوم نب نومام سابعلا وبا

 ىنثملا نب رمعم ةديبع وبأ

 ورمع وبأ

 ريصبلا نب يلع وبأ
 يضورعلا لضفلا وبا
 يروسرلا مساقلا وبأ

 يجافخلا نانس نب ديعس نب دمحم نب هللا دبع دمحم وبأ

 ملسم وبأ

 ساون وبأ

 يركسعلا لاله وبأ

379 

59 

35 32 29 28 27 2١ 

343 349 4 

74 8 

200 

49 
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 128 87 53 82 قا 8

201 350 

344 3١ 7 

.57 44 ,43 42 40 

  + 13 52 0ذه 55 67

,95 75 71١70 69 ,8 

128 .122 .106 00 

 ,197 ,!92 اذا 0

4 247 254 258 

7 278 291 297 (30 

4 3505 312 340 

0., 

23 

 .157 ل47 ,102 ,97 كح 3

 324 262 7 173.27١

230 

 77 ىف .55 50 ,49 8

 2100 ,152 .ا28 83 82 50

8 315 347, 350 



 بوقعي وبأ

 نيدلا ءايض ريثألا نبا

 تايزلا نسح دمحأ

 دمحم دعس ذمحأ

 بياشلا دمحأ

 يغارملا ىفطصم دمحا

 لطغخالا

 مالسلا هيلع مدآ
 وطسرأ
 روصنم وبأ يرهرألا
 يلصوملا قاحس |
 ملسم نب قاحسإ

 ةحمصلا

0 88 

4 255 256 298 

 ,132 .ا3| 79 29 25 6

3 34. 135. 136. 137. 

 .ا١8 180 ,129 لج7 8

2 185 186. 187. 188. 

9 793, 94 95!, 198, 

0 20 202 203 213 

2 224 225 242 

2 257 258 30 344 

5 351 

227 



 بيرق نب كلملا دبع يعمصالا
 ىشعالا

 يتارسقألا
 ثويلإ

 سيقلا ؤرما

 عير مأ
 يل وخلا نيمأ

 ةشجنأ

 ءابلا

 يرتحبلا

 كلام نب نيدلا ردب

 ةنابط يودب
 يشكرزلا هللا دبع نب دمحم نيدلا ردب

 يفوقربلا

 يريصربلا
 درب نب راشب

 ورمع نب ةماشب

 يتالقابلا
 نيمآ خيش يركب

361 

287 24 6 

40 59 

236 

2608 

 54 55 .5ا 46 45 6

 لف .82 8 05

 .172 17١ اذه .43 7

2 265 268 

 306 ,ا4ا 140 9

228 

9 

154 .126 ,.120 ,27 6 8 

232 .192 164 160 7 

323 285 268 26 0 

 5١ .150 ,149 47 6ا,

351١256 219 32 

257 47 

256 224 223 9 



 يكبسلا نيدلا ءاهب

 ينوريبلا

 يزيربتلا
 متل

 ينا راتفتلا

 يكبسلا نيدلا يفت

 ناسح مامت

 ةيميت نبا
 ءاثلا

 بلع

 ميجلا

 رهاقلا دبع «يناجرجلا

352 

 ةحمصلا

9, 2 169 203 206 

24225 224 3 

0 

204 

202 

204 203 202 ,195 6 

208 207 206 5 

213 212 211 20 9 

352 240 225 215 44 

28 

330 7 

28 

202 ,9 

54 .33 32 31١.30 5 

104 28 82 8١ 65646 5 

349 294 ,106 5 

 29 28 57 86 ظه 8 5 ا

0 9, 92, 923, 94, 09 

 اا .ا20 119 لاك اخ ءاثأ

 لجل ,143 140 127 4

 .اذ١ .160 .152 .ا46 5

2 177 193 204 214 

5 227 242 245 



 تاحرف سونام رج

 ةدعج

 يرسصبلا رامحجلا

 يرهوجلا
 ءاحلا

 ءانبح نبا

 يمناحلا

 جاجحلا

 ةزلح نب ثراحلا

 تباث نب ناسح

 يلع نب نسحلا

 نولوط نبا دمحأ نب هيورامخ نيسحلا

 نيدلا فرشب روهشملا دمحم نب هللا دبع نب نيسحملا

 يبيطلا

 ةئيطحلا

353 

 ةحمصصلا

7 252 253 255 

 322 6 273 318 32١

3 324 334 341338 

 355 0 35١

56 

5 104 

43 

336 

03 

7 

65 

 256 ه0

203 

39 

72 

336 

3239 

60 

80 

124 122 .17 ١170 69 

256 224 223 .176 5 

352 

 251.210 .174 ,آ25 .9| 2

7 172 

322 



 يرضخلا مكحلا

 يسامحلا

 روث نب ديمح
 يومحلا ةجح نبا

 فرش دمحم يفنح

 ءاخلا

 رضخلا

 ينيوزقلا بيطخلا

 رمحأالا فلخ

 يرسقلا هللا دبع نب دلاخ

 يديهارفلا دمحأ نب ليلخلا

 ءاسنخلا

 يمزرأ وخلا

 ديرد نبا

 يقوسدلا
 ةتيمدلا نبا
 مالسلا هيلع دواد

 ريس وس ود

 ةصسهمصلا

03 

5 150. 155. 251.165 

 299 6١ 98 28١

220 256 254 255 

200 

722 

67 

 .156 لكك .ا53 ,ا45 ,0 5

 .163 162 .اك8 .انا 8

 203 ,169 .اهه ,67 65

4 205 206 207 

 214 211 210 ,209 ه8

5 26 225 238 

0١ 

3١ 

224 29 27 23 22 2١ 

 349 54ه

280 275 231.17١ 8 4 

35 

49 

 8 5 ذ
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 ةحمصصلا

 لاذلا
 327 كا 7 ةمرلا وذ

 ءارلا
 2 قلاخلا دبع ىلع دمحم يعيبر

 345 244 .اذا ديع ءاجر

 224 3 رمع نب دمحم .ينايودارلا

 ل18 ١17 .اا6 .ااك ااه .5 4 نيدلا رخف .يرارلا

 183 .اها .ا25 .اا 120 9

 35١ 299 225 ,ا85 4

 28 باهش نب دشار

 و2929 42-5 نسحلا يلع وبأ «قيشر نبا

8 136 195, 202 203 

350 

 07 ديشرلا
 48 يعارلا

 333 5 ةدايم نب حامرلا

 256 ه0 ىنامرلا

 200 يمورلا نبا

 يازلا
 اذا ةماميلا ءاقرر

 26 ثراحلا نب رفر

 112 ل11 110 .109 ,97 .ا3 6 يرشخمرزلا

 159 .128 .ا23 .ا١2 .ا14 3

 204 .إ76 .175 .67

240 224 222 220 3 

283 270 263 4 

365 



 باهولا دبع يناجنزلا
 ىملس يبأ نب ريهر
 مجعالا دابر

 ناميلس نب داير

 يربربلا قباص

 ةدابع ني دعس

 يكاكسلا

 نيسلا

386 

 ةحمصلا

5 309 316 328. 332 

6 346 

 35١ .ا145 .ا44 .!43 2

 م0

 ا66 .157 ,!49 ,ا25 2

 309 3 22 209 251١

2 

١١3 

179 8 

2 

 لكل

 ١. 2مذ 5ك ١0 85 7 ١ا. .ا2 13

  54 4ق4 ١ا. 122 123

  4.ا27 .ا26 .ا25 128

140 ,39 1538 .134 0 

  146 45 2,ا48 149

  50.اكا 152 153. 155

  7.ا6| .160 .!إ59 .ا58

  2.ا66 .اهكك 167. 168.

176 124.172 .170 ,169 

203 202 200 924 3 

207 206 205 4 

 2 22 211 210 209اح4

224 223 222 216 5 

238 235 232 23 5 



 ربنق نب نامثع نب ورمع رشب وبأ ؛هيوبيس

 ينادمحلا ةلودلا فيس

 نيدلا لالج ءيطويسلا

 نيشلا
 حيرش

 يضرلا فيرشلا
 ىضترملا فيرشلا

 يبطاشلا

 يبعشلا

 يعفاشلا

 يثراحلا رديمشلا

 ميقلا نبا هللا ديبع يبأ نيدلا سمش

 ىرفنشلا

 داصهلا

337 

 ةحمصلا

2 246 247 250 

 5١ 255 257 351١318

 27 25 24 23 22 ا

9 224 254 349 

5 326 

2 215 216 217 218 

9 220 |22 222 223 

4 248 352 

32 

98 ,172 2 

4 

343 342 56 2 

33١ 2646 105 69 .67 4 
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 199 198 ,!97 ل96 5

0 20 202 203 

5 352 

 ل57 149 25 ,92 ,9 3

8 167 123, 300 

5 206 

96 

304 275 ,96 54 ,49 2 

275 2314 



 يربونصلا
  ءاطلا

 ابطابط نبا

 يربطلا
 ةيرثطلا نبا

 دبعلا نب ةفرط
 نيعلا

 دمحم نب سابعلا
 سابع نبا
 ةلبع
 ةشئاع نبا
 ديرف نيسح ةشئاع

 هنع هللا ىضر نافع نب نامثع

 تباث نب ناسح نب نمحرلا دبع
 دمحأ باهش نمحرلا دبع
 ناورم نب كلملا دبع

 صربالا نب ديبع
 ثعشالا نب دمحم نب نمحرلا دبع

 للعملا نب دمصلا دبع

 نيساي زيزعلا دبع

 قيتع زيزعلا دبع

 ناورم نب زيزعلا دبع
 فسوي نب زيزعلا دبع
 هبر دبع نبا

358 

03 

 302 289 2 لا

66 

04 

 306 .اك5 .!155 ,140 0

4١ 

219 ,97 ,70 36 6 

537 

02 

64 57 4 

03 

 5 5 5 ب
307 

 اا 40

50 

244 0 

98 

 254 224 لدا ,43 2

349 

90 



 طومر نيسح راتسلا دبع

 نيسح رداقلا دبع

 ريبزلا نب هللا دبع
 مراخخ نب هللا دبع
 ةمنع نب هللا دبع

 زتعملا نب هللا دبع

 يديعصلا لاعتملا دبع

 ناورم نب كلملا دبع

 لذعملا نب دمصلا دبع

 لضفلا نب سابع

 ماشه نب رمع نب ةبتع
 مساق ناندع

 ميهاربإ نب ليعامسإ نب ناندع

 متاح نب يدع
 ةفرع نبا

 يريونلا مالسلا دبع نب زيزعلا دبع نب نيدلا زعع
 يراقرشلا تفع

 بلاط يبأ نب ليقع
 ريهر نب بمك نب ةبقع
 لماعلا

369 

69 

77 .54 39 26 5 

203 

303 

266 

 كا 50 ,49 افلا 40

 5 261.42 35١349

 210 207 168 اك 3

7 238 241 242 243 

5 353 

06 

23207 

341 0 

 9882 م 5 >
84 9 

96 

 35| 255 218 .اها 5

140 

106 444 ,0 

54 
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 قدررفلا
 داير نب ىيحي ءا رفلا

 نوعرف

 سراف نبا
 فاقلا

2100 

 ةحمصلا

40 43, 44 04, 76 199 

94 

0 234 236 257 353 

338 

77 

 299 28١ .ا36 3

9 2 287 343 

77 243 

8 49] 

48 

4 28 74. 132. 137. 99!, 

336 

3 2 97. 219 

2018 

275. 

254 29 27 26 25 2 ١ 

3249 

7 

 350 69 دا

39 37 36 35 34 3 

254 248 .75 47 4 

349 .,336 328 6 

3 



 رفعج نب ةمادق

 يجافخلا اهموف
 ةجراخ نب سيق

 ريهز نب سيف

 تايقرلا سيق نبا

 يديشخإلا روفاك

 ةزع ريثك
 يرامرحلا باذكلا

 ناوفص نب برك
 ىرسك

 ريهز نب بعك
 يديشخإلا روفاك

 بيد وبأ لامك

 ةعيبر نب ديبل

 عيدبلا دبع يفطل

 ةيليخلا ىليل

 َن ومأملا

 ديزي نب ذمحم «دربملا

 فاكلا

 مازلا

 ميملا

3221 

.55 5١ .48 47 ,46 5 

,199 ,!43 ,142 86 82 7 

24 256 224 0 

350 333 9 

35 
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33 ٠ 
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 346 279 272 ه4

47 

33 

159 5 
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216 

143 77 6 
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 !ااهبهعط

١ 

 يفعدأإ نيس ىبب لم يأ عويبتتا
 ؟؟. ك8. 08, عطل. عطل, 0.

 055 هذك 265. ةهكب

92666 
 رذنلا 8 َن لا جوز «ةدرجتملا

 دهاجم
068 

 هلآو هيلع هللا ىلص هللا ل ردح هللا دبع ور لمعت
9 

 6,2©9؟اغغ

 مه 5251 9215. اذ

 ,ىالكش
 يناجرحلا دمحم نب يلع نب دمحم

 يبلطملا دبع دمحم

 قاطلا نال - تنامعتلا ْس دمحم

 دج ريمتلا نب دمحم

0 

 :ودنقلا .١ بع نب: ناخ نين ةيطتم
 يلي ع نب م

 وخيش ديسلا دومحم

 ةاه و وب

 99 0 دلخم

 ك0 62

 0-2 عج

29 
 دوو ,لالل هب

 ةحطصلا

 ,.198 .132 قا 80 ,4؟ 4

 داع دج + ك52 242 2

9, 325. 331.326 339. 

340, 349 

 5١[

 ةياهل اذفلهير 3 62

 ةيبر بن *<لاجخ هدو

 ابجكا 5956-53 ,35 , 9

 !-لقو-2لإقك 73 2

 295 دوب وو ور للحلم
 هلا. ياله فمه ورجو7 6
 يد 336

 اامناوهر رجا هدو 153 .2
 *لب ن هسهالف 227 2١

 عب 423

 عب «ن فج 299

 هلام اة شوب 07
 عملات اه يب

 ابيل ين نيعش 16

 املخير هبل ابله 159

 املج .ا41 .134 ,72 ,50 8

 طلت الا ضلخ 55 253 23١

 35و 254 امببمب
 اال هين 331
 اذ <« 216469 تنم 3



 ااههعع

 ههع ربكألا شقرمل
 856 نئيسح ٠ ىفص رملا

 885 سلع نب ببسملا
 225. هبا ةكناع م
 2ع, 265ر8 ضنمملا

 ةفاقف
 ةهك 85 لبقم نبا

 ©, 6, ةهقطلك ]با

 5 كلام نبا

 6 هيمرلام
 ةقك ينام

 6ه5 روصخلا

 كل يدهملا

 ةرفص يبأ نب بلهملا

 ©|قأسلا هيلع) ىسوم
 61 ربجلا يزوف قفوم
 89, ؟4يرش ديس ريملا
 ةدايم نبا

 نونلا كب هب 08. 11
 نالمال طلال لمع.

0 
 ؟8:. 09راتشلع ةلنلا
 مع. تعكر رن
 2 حابر نب بيصن

 ضروؤرال؟؟جولعلا رصانلا
 هه اة طب0 كب ا56عنلا

3 

393 

 ااهاو

 الد

 ةحمصلا

 لاه بن اغبمل اانقفقير
 اهو هليه ااسنعو 7

 اهيفلر 74
0 257, 93,234 
80 

6 325 

 هل 26ةءلعت !ةقرر 4
 او هيي ا 10

 ابن هشلو 7
 هشلو بن دبل 7

 هلثم 0١

 أعمل !ااهلذمير 7

 ابن هلاك 62
65 

 ااا هدر 7
 ااه ليال 57
 لابق بن ادبقلق 5

99 

 بعجر ؟ن هم. ااعلهجر
36 

4 98, 337 

 7 |5. |5١

 344 ,132 3١

 نع ن ففكحيا24 1
 يدفن (هليع ال55
 ياغب اب ااعنعلكا

 أ« احر !؟ن بيب



 يسعقفلا طيقل نب عفان

 مالسلا هيلع حون
 لفون
 يريونلا

 ديشر مشاه نوراه
 ةمره نبا

 ماشه نبا

 كلملا دنع نب ماثه

 مشاه

 ئناه نبا

 واولا

 يدحاولا
 طاوطولا
 بابحلا نب ةبلاو

 يرلملا ةزمح نب ىبحي

 روصنم نب ديزي

 (مالسلا هيلع) فسوي

 سودعلا وبأ فسوي

 بيبح نب سنوي
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268 

291 269 256 5 

335 334 5 

283 6 

172 .125 7 

26 
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213 
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 178 .177 .176 20 4ك 2

 183 1852 .ا81 .180 179
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62 
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 عجارملاو رداصملاةمئاق- !١

 سوأ نب بيبح «مامت وبا -
 زيزعلا دبع هققحو هيلع قلع (33 برعلا رئاخذ) تايشحولا باتك
 راد .2ط .ءركاش دمحم دومحم هيشاوح ىف دازو ,ينميملا يتوكجارلا

 .1970 ءرصم .ءفراعملا

 سوأ نب بيبح مامن وبا - 2
 دمحم قيقحن .02ط (5 برعلا رئاخذ) يزيربتلا بيطخلا حرشب مام يبا ناويد

 . 1970 ءرصمب .فراعملا راد ؛مازع هدبع

 نيدلا ءايض .ريثالا نبا - 3

 دمحأ ءد هيلع قلعو هققحو همدق هرعاشلاو بتاكلا بدأ يف رئاسلا لثملا

 .1962 ءرصم «ةلاجفلاب رصم ةضهن «1ط ؛«ةنابط يودب ءد «يفوحلا

 نيدلا ءايض .ريثألا نبا - 4

 دحاولا دبع يوبنلا ءد قيقحت «بتاكلاو رعاشلا. مالك دقن يف بلاطلا ةيلفك - .-

 .1993 ءرصم ؛ةرهاقلا «يبرعلا مالعإلل ءارهزلا ءآط .نالعش

 سابعلا .فنحألا نبا - 5

 . 1965 «.نانبل «توريب راد «رداص راد « فنحالا نب سايعلا ناويد

 ثوغ نب ثايغ ءلطخالا - 6

 .1995 .نانبل «توريب «ليجلا راد ء.١ط ءدارط ديجم حرش ؛لطخالا ناويد

 ىنثملا نب رمعم «ةديبع وبأ -7
 ةسسؤم .2 ط .؛نيكزس داؤف دمحم هيلع قلعو هلوصأب هضراع .نآرقلا زاجم

 .1981 «نائبل ءتوريب «ةلاسرلا

 سيق نب نوميم ؛ىشعالا - 8
 «توريب «ليجلا راد ءآط .يركش فسوي تاحرف هد حرش «ىشعالا ناويد

 .1992 .نانبل
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 رشب نب نسحلا مساقلا وبأ ,يدمآلا - 9

 ؛ةرهاقلا .يبلحلا يبابلا ءجارف دمحأ راتسللا دبع قيقحت «فلتخملاو فلتؤملا

 .1961 ءرصم

 رشب نب نسحلا مساقلا وبأ .يدمآلا - 0

 ةبتكم ءديمحلا دبع نيدلا يحم دمحم قيقحت يرتحبلاو مامت يبأ نيب ةنراوملا

 .ت.ب «نانبل توريب ؛ةيملعلا
 سيقلا ؤرما- 1

 «ميهاربإ لضفلا وبأ دمحم قيقحت (24 برعلا رئاخذ) سيقلا ئرما ناويد

 . 1969 ءرصمب فراعملا راد .3ط

 ئناه نب نسحلا ءساون وبأ - 2
 بتكلا راد ؛«2ط ءروعاف يلع هل مدقو هطبضو هحرش ؛«ساون يبأ ناويد
 . 1994 نابل «.توريب «ةيملعلا

 ديبع نب ىبحي نب ديبع نب ديلولا ءيرتحبلا - 3
 «توريب «ليجملا راد ء.١ط :يروخافلا انح ميدقتو حرش «يرتحبلا ناويد

 .1995 ,نانبل

 هرب نب راشب - 4

 .روشاع نبا رهاطلا دمحم خيشلا حرشو قيقحمو عمج «درب نب راشب ناويد

 .1976 ءرئازجلا «عيروتلاو رشنلل ةينطولا ةكرشلا ؛عيروتلل ةيسنوتلا ةكرشلا
 ركب وبأ :يتالقابلا - 5

 راد «يطويسلا نيدلا لال نآرقلا مولع يف ناقتإلا شماهب نآرقلا زاجعإ
 . تا .ب «نانبل «ءتوريب «ةفرعملا

 دوعسم نب نيدلا دعس :ينازاتفتلا - 6

 ؛ةرهاقلا ؛ثارتلل ةيرهزألا ةبتكملا ,.حاتفملا صيخلت حرش يف لوطملا باتك

 .1330 ءرصم



 دوعسم نيدلا دعس ؛ينازاتفتلا - 17

 ينيوزقلا بيطخلل حاتفملا صيخلت ىلع ينازاتفتلا نيدلا دعس ةمالعلا رصتخم

 .1343 ءرصم ؛ةداعسلا ؛«2ط .«صيخلتلا حورش نم عبارلا ءزجلا نمض

 ميلحلا دبع نب دمحأ ؛ةيمين نبا - 8

 .1991 .نانبل «توريب ؛ةيملعلا بتكلا راد «3ط .ناميإلا باتك

 دمحم نب كلملا دبع روصنم وبأ «يبلاعثلا - 9

 رشنلاو ةعابطلل ءابق راد ءديرف نيسح ةشئاع ءد قيقحم ضيرسمتلاو ةيانكلا

 .1998 ءرصم «ةرهاقلا .عيروتلاو

 دمحم نب كلملا دبع روصنم وبأ .يبلاعثلا - 0

 «ةرهاقلا ,نآرقلا ةبتكم «ميلس ميهاربإ دمحم ىيقحن ؛ةحاصفلا ةضور

 .1994 ءرصم

 دمحم نب كلملا دبع روصنم وبأ ؛يبلاعثلا - 1

 «قشمد .ةمكحلا راد ء1ط ءربجلا يروف قفوم هققح ء«ةيانكلا نف يف ةياهنلا

 .1994 «نانبل ؛توريب ءايروس

 دمحم نب كلملا دبع روصنم وبأ .يبلاعثلا - 2

 دبعو .يرايبالا ميهاربإو ءاقلا ىفطصم قيقحت «3ط «ةيبرعلا رسو ةغللا هقف

 .1972 ءرصم .يبلحلا يبابلا .يبلش ظيفحلا

 رحب نب ورمع نامثع وبأ .ظحاحلا - 3

 ديلا ةعبط .4ط (ظحاجلا ةبتكم) نوراه مالسلا دبع قيقحت «نييبتلاو نايبلا

 تا .ب «؛نائبل ؛توريب ؛ةيادلا حتاف دمحم

 رحب نب ورمع نامثع وبأ .ءظحاملا - 4

 .1992 .نانبل «توريب «ليجلا راد ءنوراه مالسلا دبع قيقحت «ناويحلا

 رحب نب ورمع نامثع وبأ ءظحاملا - 5

 «يلوخلا يسرم دمحم ءد قيقحت ؛نالوحلاو نايمعلاو ناجرعلاو ناصربلا

 .1981 «ءنانبل .توريب ؛ةلاسرلا ةسسؤم .2ط

1407 



 رهاقلا دبع «يناجرحلا - 6

 . 1979 .نانبل «توريب «ةريسملا راد «2ط ءرتير ه قيقحت «ةغالبلا رارسأ

 رهاقلا دبع .يناج رجلا - 7

 ديشر دمحم ديسلا هيشاوح قلعو هححص ؛«يناعملا ملع يف راجعإلا لئالد
 .1978 «نانبل «توريب ؛ةفرعملا راد ءاضر

 دمحم نب يلع نب دمحم .يناج رجلا - 8

 ةبتكم «نيسح رداقلا دبع ءد قيقحت «ةغالبلا .ملع يف تاهيبنتلاو تاراشإلا

 .1997 ءرصم «ةرهاقلا «بادألا

 دمحم نب دمحأ سابعلا وبأ ءيناجرجلا - 9

 ةئيهلا «ناطقلا ركاش دومحم .د قيقحن ؛ءاغلبلا تاراشإو ءابدالا تايانك

 .2003 ءرصم «باتكلل ةماعلا ةيرصملا

 مالس نب دمحم .يحمجلا - 0

 «يندملا راد ءركاش دمحم دومحم هحرشو هأرق ؛ءارعشلا لوحف تاقبط

 .1974 ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا ءةدج

 ةئيطحلا - 1
 ءهط نيمأ دمحم نامعن ءد قيقحت «تيكسلا نبا حرشو ةياورب ةئيطحلا ناويد

 .1987 ءرصم :يمناخلا

 يراصنألا تباث نب ناسح - 2

 نمحرلا دبع هححصو ناويدلا طبضو هعضو «تباث نب ناسح ناويد

 .1929 ءرصم «ةيراجتلا ةبتكملا «يقوقربلا

 نائس نب ديعس نب دمحم نب هللا دبع دمحم وبأ ءيجافخلا - 3

 يلع دمحم ةبتكم ؛ءيديعصلا لاعتملا دبع حيحصتو حرش ؛ةحاصفلا رس

 .1969 ءرصم ؛هدالوأو حيبص

 ثراحلا نب ورمع تنب رضامت ىاسننلا 4

 دمحم ءد هحرشو هل مدق (انؤإارعش) بلعت سابعلا يبأ حرشب ءاسنخلا ناويد

 .1998 .نانبل ء,توريب «يبرعلا باتكلا راه ء3ط ءزياف
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 يودعلا ةبقع نب ناليغ «ةمرلا وذ - 5
 1ط ءهللا حتف ريهر هتاقيلعتو هحورش متأو هل مدقو هعجار ؛ةمرلا يذ ناويد

 .1995 «نانبل «توريب رداص راد

 رمع نب دمحم ؛ينايودارلا - 6

 ثارتلا رئاخذ) ممعنملا دبع نيدلا رون دمحم ءد «ةمجرت «ةغالبلا نامجرت

 1987 ءرصم «ةرهاقلا ؛ةفاقثلا راد (1 يوغللا

 نيدلا رخف مامإلا ءيزارلا - 7

 ءل1ط ءاقسلا يراجح دمحأ ءد .قيقحت ءراجعإلا ةيارد يف راجيإلا ةياهن

 . 1989 .ءرصم ؛ةرهاقلا .يفاقثلا بتكملا

 نيدلا رخف مامإلا ءيزارلا - 8

 .ت.ب «ناريإ ,نارهط «ةيملعلا بتكلا راد ء«2ط «ريبكلا ريسفتلا

 يريمنلا يعارلا - 9

 «توريب ؛ ليجلا راد ء.1ط ءدمصلا حضاو .د حرشب يريمنلا يعارلا ناويد

 .1995 ,نانبل

 نسحلا يلع وبأ ءقيشر نبا - 0
 دمحم هيشاوح قلعو هلصفو هققح «ءهدقنو هبادآو رعشلا نساحم يف ةدمعلا

 . 1981 ءنائبل «توريب «ليجلا راد ؛6ط ءديمحلا دبع نيدلا يبحم

 نسحلا يلع وبأ ءقيشر نبا - 1

 ةكرشلا ؛ىيحيوب يلذاشلا قيقحت .؛برعلا راعشأ دقن يف بهذلا ةضارق

 . 1972 .سنوت ؛عيروتلل ةيسنوتلا
 فيرشلا .ءيضرلا - 2

 « توريب « ليحلا رلد «تاحرف يركش هفسوي «د حرش يضرلا فيرشلا ناويد

 .1995 «ءناعبل

 باهولا دبع ,يناجنزلا - 3

 ءيجافخلا قرر يلع دمحم .د قيقحت ءرامشألا مولع يف راظنلا رابعم باتك

 .1991 ءرصم «فراعملا راد

209 



 هللا دبع نب دمحم نيدلا ردب ءيشكرزلا - 4
 ةبتكملا .3ط «ميهاربإ لضفلا وبأ دمحم قيقحت .نارقلا مولع يف ناهربلا

 . ت.ب «ءنانئبل ءثتوريب ءاديص ؛ةيرصعلا

 نيسحلا نب دمحأ نب نيسحلا هللا دبع وبأ ؛ينزوزلا - 5

 ةضهنلا «دمحأ رداقلا دبع دمحم «د ةساردو قيقحت ءعبسلا تاقلعملا حرش

 .1978 ءرصم «ةرهاقلا ؛«ةيرصملا

 يربربلا قباس - 6

 .فيض دمحأ ردب قيقحنو عمجو ةسارد «يربربلا هللا دبع نب قياس رعش

 . 1987 ءرصم «ةيعماجلا ةفرعملا راد ؛ةيردنكسإلا

 نيدلا ءاهب .يكبسلا - 7

 حورش نم عبارلا ءزجلا نمض حاتفملا صيخلت حرش يف حارفالا سورسع

 ه 1343 ءرصم ؛ةداعلا .2ط .صيخلتلا

 بوقعي وبأ .يكاكسلا - 8
 راد ,؛2ط ءروزرر ميعن هيلع قلعو هشماوه بتكو هطبض «مولعلا حاتفم

 .1987 :.نانبل «توريب ؛ةيملعلا بتكلا

 نامثع نب ورمع رشب وبأ ؛هيوبيس - 9
 .1991 «نانبل «توريب «ليجلا راد ءنوراه مالسلا دبع قيقحت «هيوبيس باتك

 قاحسإ نب بوقعي «تيكسلا نبا - 0
 «3ط .نوراه ماللا دبع ءركاش دمحم دمحأ قيقحتو حرش .قطنملا حالصإ

 .1970 ءرصمب «فرامملا راد

 نيدلا لالج .«يطويسلا - 1

 ت.ب «نانبل «توريب «ةفرعملا راد «نآرقلا مولع يف ناقتإلا

 نيدلا لالج .«يطويسلا - 2

 هيشاوح قلعو هححصو هطبضو هحرش ء.اهعاونأو ةغللا مولع يف رهزملا
 ؛ميهاربإ لضفلا وبأ دمحم .يواجبلا دمحم يلع «ىلوملا داج دمحأ دمحم

 ت .ب «.نانببل «توريب ءركفلا رلد
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 قاحسإ وبأ .يبطاشلا -3

 ذاتسالا همجارت عضوو هميقرتو هطبضب ينع «ةعيرشلا لوصأ يف تاقناوملا

 . 1975 .نائبل «توريب «يبرعلا ركفلا راد «2ط ءزارد ىلع دمحم

 نيسحلا نب يلع ءيضنرملا فيرشلا - 4
 ءميهاربإ لضفلا وبأ دمحم قيقحت «دئالقلا رردو دئاوفلا ررغ ٠ يضترملا يلامأ

 .1967 ؛نانبل «توريب «يبرعلا باتكلا .2ط

 كلام نب ورمع .ىرفنشلا - 5
 ميدب ليمإ ءد ءهحرشو هققحو هعمج .2ط (انؤارعش) ىرفنشلا ناويد

 . 1996 .نانبل «توريب «يبرعلا باتكلا راد «.بوقعي

 لضفملا ءيبضلا - 6

 مالسلا دبع ءهركاش دمحم دمحأ حرشو قيقحت (1 برعلا ناويد) تايلضفملا

 ت.ب ءرصم «فراعملا راد «4ط .نوراه

 دمحأ نب دمحم ءابطابط نبا - 7

 فراعملا ةشنم ؛مالس لولغر دمحم .د قيقحت ءرعشلا رايع

 .1984 ءرصم ؛ةيردنكسإلاب

 نيدلا فرش ؛يبيطلا - 8

 «ليجلا راد ء1ط ءطومر نيسح راتسلا دبع «د قيقحت «نايبلا يف نايبتلا

 . 1996 «ءنانبل «توريب

 دمحم نب دمحأ رمع وبأ ؛هبر دبع نبا - 9

 ميهاربإ «نيزلا دمحأ .نيمأ دمحأ هطبسضو هحرش ؛ديرفلا دقعلا باتك

 . 1982 .نانبل ء«توريب «يبرعلا باتكلا راد ؛يرايبألا

 صربألا نب ديبع - 0
 باتكلا راد .1ط (انؤارعش) ةردع دمحأ حرش «صربالا نب ديبع ناويد

 . 1994 «نانبل «توريب «يبرعلا
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 مالسلا دبع نب زيزعلا دبع نيذلا زع -61

 نب نسحملا نب دمحم نيقحت ءراجملا عاونأ ضعب يف زاجيإلا ىلإ ةراشإلا
 .1995 نانبل «توريب ؛ةيملعلا بتكلا راد ء1ط .ليعانسإ

 لهس نب هللا دبع نب نسحلا لاله وبأ .يركسعلا - 2
 بتكلا راد ء1ط .ةحيمف ديفم ءد قيقحتل ءرعشلاو ةباتكلا نيتعانصلا باتك
 .1981 .نائبل ءتوريب «ةيملعلا

 ميهاربإ نب يلع نب ةزمح نب ىبحي مامإلا ديسلا .يولعلا - 3
 دبع .د قيقحت .زاجعإلا قئاقح مولعو ةغالبلا رارسال نمضتملا زارطلا باتك

 .2002 ءنانبل «توريب «ةيرصعلا ةبتكملا ء.1 ط ؛يوادنه ديمحلا

 ةعيبر يبأ نب رمع - 4
 بتكلاراد ء1ط ءانهم يلعأ دبع هل مدقو هحرش ,ةعيبر يبأ نب رمع ناويد

 . 1986 ء.نانبل .ء,توريب «ةيملعلا

 دافنش نب ةرتتع - 5

 .نانبل .توريب .؛ليجلا راد ء.1ط ءديع فسري ءد حرش ءةرتتع ناويد

2 . 

 دمحأ نيسحلا وبأ .سراف نبا - 6

 يميوشلا ىفطصم قيقحت ءاهمالك يف برعلا ننسو ةغللا هقف يف يبحاصلا

 . 1963 «نانبل «توريب ءناردب ةسسؤم (ةيبرعلا ةيوغللا ةبتكملا)

 دمحأ نب ليلخلا .يديهارفلا - 7

 ةلسلس) يئارماسلا ميهاربإ ءد .يموزخملا يدهم ءد «قيقحت .نيعلا باتك

 .1982 ,قارعلا .مالعإلاو ةفاقثلا ةرارو (سراهفلاو مجاعملا

 دايز نب ىبحي ايركز وبأ .ءارفلا - 8
 يلع دمحم ؛يتاجت فسوي دمحا ؛قيقحت ؛يناثلاو لوالا ءزجلا ؛نآرقلا يناعم

 «ةمجرتلاو فيلأتلل ةيرصملا رلدلا «نانبل .توريب «رورسلا راد ءراجنلا

 .ثن اون



 ملسم نب هللا دبع دمحم وبأ :ةبيتق نبا - 9

 .2ط ءرقص دمحأ ديسلا هرشنو هحرش (ةبيتق نبا ةبتكم) نآرقلا لكشم ليوأت

 .1973 ءرصم «ةرهاقلا «ثارتلا راد

 ملسم نب هللا دبع دمحم وبأ ؛ةبيتف نبا - 0

 ؛«يوكنركلا ملاس قرشتسملا هححص ؛:يناعملا تايبأ يف ريبكلا يناعملا باتك

 .1953 «نانبل «ءتوريب «ةثيدحلا ةضهنلا راد

 ملسم نب هللا دبع دمحم وبأ «ةبيتق نبا - 2

 ؛ليحلا راد .راجنلا يرهر دمحم ؛هطبضو هححص ؛:ثيدحلا فلتخم ليوأت

 . 1991 ؛.نانبل ءتوريب

 جرفلا وبأ رفعج نب ةمادق - 1

 ءرصم .ةرهاقلاب يحناجلا ةبتكم ,3ط .ىفطصم لامك قيقحت ءرعشلا دقن

9 . 

 جرفلا وبأ ءرفعج نب ةمادق - 3

 «توريب ؛ةيملعلا بتكلا راد ؛يجافخ معنملا دبع هد قيقحت ءرعشلا دقن
 .ت.ب «نانبل

 يريمنلا يعارلا - 4

 «توريب «ليجلا رلد ء1ط ءدمصلا حضاو ءد حرشب «يريمنلا يعارلا ناويد

 .1995 «نانيل

 بيطغلا ,ينيوزقلا - 5

 رداقلا دبع ءد قيقحت ؛ميدبلاو نايبلاو يناعملا ةغالبلا مولع يف حاضيولا

 .1996 ءرصم «ةرهاقلا «بادآلا ةبتكم .نيح

 قازرلا دبع نيدلا لامك ,يناشاقلا - 6

 ةيرصملا ةئيهلا ءهرفعج ميهاربإ لامك دمحم ءد قيقحت «ةيفوصلا تاحالطصا

 .1981 ءرصم «باتكلل ةماعلا



 هللا دبع يبأ نيدلا سمش ءميقلا نبا - 7

 «توريب «يملعلا بتكلا راد «نايبلا ملعو نآرقلا مولع ىلإ قوشملا دئاوفلا

 .ت.ب .نانبل

 ريهز نب بعك - 8
 «يركسعلا نيسحلا نب نسحلا ديعس ىيبأ مامإلا ةعنص ريهر نب بعك ناويد

 . ينحلا رصن انح ءد هسراهفو هشماوه عضوو هل مد

 ديزي نب دمحم .دربملا - 9

 ديسلا ؛ميهاربإ لضفلا وبا دمحم هيلع قلعو هلوصأب هضراسع «لماكلا

 .1956 ءرصم .ةلاجفلاب رصم ةضهن ؛ةتاحش

 ديزي نب دمحم «دربملا - 0

 ء2ط ءباوتلا دبع ناضمر ءد اهسراهف عضوو اهل مدقو اهققح «ةغالبلا

 .1985 ءرصم «ةينيدلا ةفاقثلا ةبتكم

 يفعجلا نيسحلا نب دمحأ يبنتملا - 1

 راد ء1ط ءمازع باهولا دبع د قيلعتو قيقحمن «يبنتملا بيطلا يبأ ناويد

 .1991 «سنوت ءةسوس «فراعملا

 يفعجلا نيسحلا نب دمحأ «يبنتملا - 2

 «يبرعلا باتكلا راد «يفقوقربلا نمحرلا دبع هعضو «يبتنملا بيطلا يبأ ناويد

 . 1980 .نانبل «توريب

 هللا دبع زتعملا نبا - 3

 .3ط «يكسفشتارك سويطانغإ سراهفلاو ةمدقملا قيلعتو هرشنب ىنتعا «عيدبلا

 .1982 «نانبل ء«توريب «ةريسملا راد

 لبقم نبا - 4
 داشرإلاو ةفاقشلا ةرازو) نسح ةزع ءد .هقيقحتب ينع «ليقم نبا ناويد

 .1962 ءايروس «قشمد «(5) يبرعلا ثارتلا ءايحإ (يموقلا



 نيدلا ردب .كلام نبا - 5

 «فسوي ليلجلا دبع ينسح (د قيق .عيدبلاو نايبلاو يناعملا يف حابصملا

 .1989 ءرصم «ةرهاقلا «بادآلا ةبتكم

 روظنم نبا - 6

 هايحإ راد .1ط ؛يريش يلع هسراهف عضوو هيلع قلعو هقسن .برعلا ناسل

 .1988 «نانبل «ءتوريب «يبرعلا ثارتلا

 فيرش ديس «ريملا- 7

 .حاتفملا صيخلت حرش يف لوطملا باتك ىلع فيرش ديس ريملا ةيشاح

 .ةداعسلا «2ط

 ينايبذلا ةغبانلا - 8

 (52 برعلا رئاخذ) ميهاربإ لضفلا وبأ دمحم قيقحت «ينايبذلا ةغبانلا ناويد

 .1977 ءرصم «فراعملا راد

 قاحسإ نبا دمحم «ميدنلا نبا - 9

 «سنوت ءرشنلل ةيسنوتلا رادلا .يميوشلا ىفطصم ءد قيقحت «تسرسهفلا
 .1985 «رئازجلا «باتكلل ةينطولا ةسسؤملا

 .باهولا دبع نب دمحأ نيدلا باهش «يريونلا - 0
 ةيرصملا ةئيهلا ؛يواجبلا دمحم يلع قيقحم .بدالا نونف يف برالا ةياهن
 راد ةعبط نع ةروصملا ةخسنلاو «1976 ءرصم «.ةرهاقلا «باتكلل ةماعلا

 داشرإلاو ةفاقثلا ةرازو (انثئارت) ةعماج سراهفو تاكارنتسا عم بتكلا

 .ت.ب ءرشنلاو ةعابطلاو ةمجرتلاو فيلأتلل ةماعلا ةيرصملا ةسسؤملا ؛يموقلا

 روث نب ديمح .يلالهلا - 1

 ةيموقلا رادلا ؛نوراه دمحم مالسلا دبع قيقحت :يلالهلا روث نب ديمح ناويد

 .يمرقلا داشرإلاو ةفاقثلا «ةدحنملا ةيبرعلا ةيروهمجلا ءرشنلاو ةعابطلل

 .1995 ءرصم «ةرهاقلا



 عجارملا -2

 ميلعلا دبع ؛ميهاربإ - 1

 «فراعملا راد «10ط (سيردتلا قرط) ةيبرعلا ةغللا يسردل ينفلا هجوملا

 .1978 ءرصم

 ريمس «نادمح وبأ - 2
 :٠توريب ؛ةيلونلا تاديوع تاروشنم .ء1ط «ةيبرعلا ةغالبلا يف ةيغالبإلا

 .1991 .نانبل

 قازرلا دبع د سياز ديز وبأ - 3

 .ت.ب ءرصم «ةرهاقلا ,بابشلا ةيتكم ؛نايبلا ملع يف

 زيزعلا دبع د .نيساي عيرس وبأ - 4
 .1993 ءرصم «ةداعسلا ء1ط «يغالبلا ثحبلا يف مالسلا دبع زعلا جهنم

 فسوي د ؛سودعلا وبأ - 5
 .عيزوتلاو رشنلل ةيلهالا ء«ةيلامجلاو ةيفرعملا داعبالا ةيانكلاو لسرملا زاجملا

 . 1998 ءندراألا «نامع

 يدمح تاكرب دمحم د «يلع وبأ - 6

 .عيروتلاو رشنلل ركفلا ء1ط (2 ةيغالبلا تاساردلا ةبتكم) ةغالبلا يف لوصف

 .1983 «.ندرالا ءنامع

 دمحأ ,نيمأ -7

 . 1969 «نانبل ؛توريب ؛يبرعلا باتكلا راح .10ط ءمالسإلا رجف

 دمحأ دمحأ د .يودب - 8

 .1964 ءرصم «ةلاجفلاب رصم ةضهن «برعلا دنع يبدالا دقنلا سسأ

 ريغصلا دمحم ؛ينانب - 9

 «نييبتلاو نايبلا لالخ نم ظحاجلا دنع ةيبدألاو ةيغالبلاو ةيتاللا تايرظنلا

 .1983 ءهرئازجلا «ةيعماجلا تاعوبطملا ناويد



 ديسلا ديمحلا دبع ميهاربإ د .بلتلا - 0

 «ةيمالسإلا نيسحلا ةعبطم ء1ط «ةيخيرات ةيغالب ةسارد ةينايب تاحلطصم

 .1997 ءرصم

 ىفطصم «.نيمأ .يلع .مراجلا - 1

 مم صاخ قافتاب ةيوناثلا سرادملل عيدبلا ينامملا نايبلا ةحضاولا ةغالبلا

 . 1995 ءرصم «فراعملا راد ؛هاكرشو يناليمك ام رشانلا

 ميهاربإ .ظفاح - 2

 دمحأ .نيمأ دمحأ هبترو هحرشو هححصو هطبض «ميهاربإ ظفاح ناويد

 .ت.ب «.نانبل ؛توريب ؛ةدوعلا راد ؛يرايبألا ميهاربإ «نيزلا

 مامت .د .ناسح - 3

 .ةغللا هقف .وحنلا يبرعلا ركفلا لوصأل ةيجولومتسييإ ةسارد لوصألا

 .1981 ,برغملا ؛ءاضيبلا رادلا «ةفاقثلا راد ء1ط «ةغالبلا

 رداقلا دبع ء«د .نيسحح - 4

 .1991 ءرصم «ةرهاقلا ءرانملا راد ء1ط «ةينايبلا ةروصلاو نآرقلا

 رداقلا دبع .د .نيسح - 5

 .1975 ءرصم ؛ةلاجفلاب رصم ةضهن «يغالبلا ثحبلا يف ةاحنلا رثأ

 دمحأ خيشلا ءيوالمحلا - 6

 .1965 .ءرصم «يبلحلا يبابلا .16ط .فرصلا نف يف فرعلا اذش باتك

 ءانس «د «ىتئايبلا ديمح - 7

 ةعماج تاروشنم .1ط «قيبطتو ةسارد دقنلاو ةغالبلا يف ديدج جهنم وحن ْ

 .1998 «ءايبيل «يراغنب ء«سنويراق

 صوع ديرف د ءرديح - 5

 .1999 ءرصم «ةرهاقلا ء«2ط «ةيقيبطتو ةيرظن ةسارد ةلالدلا ملع

 نيمأ ؛يلوخلا - 9

 ةئيهلا (10 ةلماكلا لامعالا) بدالاو ريسفتلاو ةغالبلاو وحنلا يف ديدجت جهانم

 .1995 ءرصم «باتكلل ةماعلا ةيرصملا

007 



 زهاف «د ؛ةيادلا - 0

 (ةيبولسأ تاسارد) يبرعلا بدالا يف ةينفلا ةروصلا :بولسالا تايلامج

 .1996 ءايروس .قشمد ؛نانبل .توريب .يبرعلا ركفلا راد 2ط

 ديجملا دبع بن بايد - 1

 «ةرهاقلا ءدوواد وبأ ريمس تاروشنم ؛هروطتو ؛هجهنم يبرعلا ثارتلا قيقحت

 .1983 ءرصم

 دعسأ د ٠.قوزر - 2

 ةيبرعلا ةسسؤملا .2ط .مئادلا دبع هللا دبع هد ةعجارم .سفنلا ملع ةعوسوم

 . 1979 .نانبل «توريب ءرشنلاو تاساردلل

 دمحأ ىافمحم دعس - 3

 ء1ط «يغالبلا ثحبلا يف اهرئاو هيوبيس باتك يف ةيغالبلا لوصالا

 .1999 ءرصم .ةرهاقلا .بادآلا ةبتكم

 دعس ف قدومح ناميلس - 4

 ءرصم «سيوسلا ةانق .ةيعماجلا ةفرعملا راد ؛ةيبرعلا ةغالبلا يف سورد

9 . 

 عيفش ف يسلا - 5

 .1978 ءرصم ؛«ةرهاقلا «بابشلا ةبتكم «ةيدقن ةيغالب ةيؤر ينايبلا ريبعتلا
 يركب .د نيمأ خيش - 6

 «نييالملل ملعلا راد ء5كط ؛تنايبلا ملع .2 .ديدجلا اهبوث يف ةيبرعلا ةغالبلا

 .1982 «نانيل .توريب

 ديسلا دومحم د .نوخيش - 7

 «ةيرهرألا تايلكلا ةبتكم «1ط «ءهتغالب .هروطت .هتأشن ينانكلا بولسألا

 .1978 ءرصم ؛«ةرهاقلا

 لاعتملا دبع ؛يديعصلا - 8
 .ةرهاقلا .بادآلا ةبتكم ؛ةغاللبلا مولع يف حاتفملا صيخلتل حاضيإلا ةيغب

 .1997 ءرصم



 ىفطصم ءد ؛ينيوجحلا يواصلا - 9

 .1985 ءرصم ؛.ةيردنكسإلاب فراعملا ةأشنم .ديدجتو ليصأت ةيبرعلا ةغالبلا

 يبضلا نسحلا نب دمحم نب دمحأ .يربونصلا - 0

 «نانبل .توريب «ةفاقثلا راد «سابع ناسحإ ءد هققح «يربونصلا ناويد

0 . 

 يفوش د .فيض - 31

 . 1990 ءرصمب فراعملا راد .8 ؛6 ط ؛خيراتو روطت ةغالبلا

 يودب .د «ةنابط - 2

 ةبتكم ٠.2 ط (ةيبرمعلا ةغالبلا لوصأ يف ةينف ةيخيرات ةسارد) نايبلا ملع

 .1967 ءرصم «ةيرصملا ولجنالا

 ينسح .د ؛ليلحلا دبع - 3

 «ةيبرعلا قافآلا «:ةيقيبطت ةيرظن ةسارد نيثدحملاو ءامدقلا نيب ينايبلا ريوصتلا

 .1997 ءرصم ؛ةرهاقلا

 دمحم .د .بلطملا دبع - 4

 .رشنلل ةيملاعلا ةيرصملا ةكرشلا .ء1ط ءىرتخأ ةءارق ةيبرعلا ةغالبلا تايبدأ

 .1997 ءرصم ء.نامجنول

 زيزعلا دبع د ,قيتع - 5
 .1974 «ءنانبل «توريب «ةيبرعلا ةضهتلا راد (ةيبرعلا ةغالبلا يف) نايبلا ملع

 حاتفلا دبع ءد «نامثع - 6

 ءرصم ؛بابشلا ةبتكم .ينفلا فيظوتلاو يغالبلا ريظنتلا نيب ةيانكلاو هيبشتلا
3 . 

 رباج ىءروفصع -7

 .1974 .رصم «ةفاقثلا راد «يغالبلاو يدقنلا ثارتلا يف ةينفلا ةروصلا

 لاوف ماعنإ د .يواكع - 8

 بتكلا راد ,«2 ط «يناعملاو نايبلاو عيدبلا ةغالبلا مولع يف لصفملا مجعملا

 .1996 .نائبل «توريب «ةيملعلا
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 يلع .د ؛حبص يلع - 9
 .ةرهاقلا .يبلحلا ىسيع ةيرعلا بتكلا ءايحإ] راد «دقنو خيرأت ةيبدالا ةروصلا

 .ت.بب ءهرصم

 دمحم يعيبر .د «قلاخلا دبع يلع - 0

 .ةيعماجلا ةفرعملا راد ؛ينايبلا ريوصتلا يف اهتاياغو اهلئاسو ةيبرعلا ةغالبلا

 .1989 ءرصم ؛ةيردنكسإلا

 ءاجر .د ,ديع - 41

 .ت .ب هءرصم ؛طويسأ ؛ةعيلطلا ةبتكم «ةيبرعلا ةغالبلا يف
 ءاجر .د ,ديع - 2

 ءرصم «؛ةيردنكسإلاب فراعملا ةأشنم .2ط ءروطتلاو ةينفتلا نيب ةغالبلا ةفسلف

8 . 

 دمحم د .حيتف -3

 ةلاحلا ةاحن دوهج ءوض يف ةسارد ةديبع يبال نآرقلا زاجمو زاجملا موهفم

 .1989 ءرصم ؛يبرعلا ركفلا راد ء1ط :؛نييليوحتلا ةاحنلاو

 نيسح ناندع د ءمساق - 4

 «1ط ءةيرعشلا ةروصلا ممر تارداو ةيروعشلا ةبرجتلا يرعشلا ريوسعتلا

 ةيبعشلا ةيبيللا ةيبرعلا ةيريهامجلا ؛نالعإلاو عيروتلاو رشنلل ةيبعشلا ةأشنملا

 .1980 «؛ةيكارتشالا

 يرنه ؛نابروك - 5
 هل مدقو هعجار «يسيبق نسح ؛ةورم ريصن ةمجرت «ةيمالسإلا ةفسلفلا خيرات

 «توريب «تاديوع تاروشنم «3 ط ءرمات فراع ريمالا ردصلا ىسوم مامإلا

 .1983 «نانبل

 حاتفلا دبع .د ,نيشال - 6

 . 1976 .رصم .فراعملا راد ءه1ط .نآرقلا بيلاسأ هوض يف يناعملا
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 ةيبرعلا ةغللا عمجم - 7

 ةيطع ءرصتنم ميلحلادبع ءد «سينأ ميهاربإ ءد جارخ] «طيسولا مجعلملا

 .1972 ءرصم ءفراعملا راد «2 ط ءدمحأ هللا فلخ دمحم ؛يحلاوصلا

 ةيبرعلا ةغللا عمجم - 8

 ءرصم ؛«ةرهاقلا .نانبل ؛توريب «قورشلا راد «ميركلا نآرقلا ظافلأ مجعم

 .تثءان

 ىسوم وبأ ءد ءدمحم - 9

 .ةرهاقلا ؛ةبهو ةبتكم «4ط «نايبلا لئاسمل ةيليلحت ةسارد ينايبلا ريوصتلا

 .1997 ءرصم

 حاتفلا دبع د ؛ةمالس دمحم - 0

 .1995 ءرصم .فراعملا راد ء1ط «نايبلا ملع يف ةيقيبطت تارظن

 يفنح د .فرش دمحم - 51

 .1973 ءرصم «؛ةرهاقلا «بابشلا ةبتكم «2 ط «ىنايبلا ريوصتلا

 دمحم هديمحلا دبع نيدلا يبحم - 2

 يبأ ماشه نبا مامإلا فيلأت «برعلا مالك ةفرعم يف بهذلا ورذش حرش

 .ت .ب «نائبل «توريب ءركفلا راد «نيدلا لامج هللا دبع دمحم

 ىفطصم دمحأ «يغارملا - 3

 .1950 ءرصم ؛يبلحلا يبابلا .1ط ءاهلاجرب فيرعتلاو ةغالبلا مولع خيرات

 دمحأ .د .بولطم - 4

 .1975 .تيوكلا «ةيملعلا ثوحبلا راد .1ط «عيدبلا .نايبلا ةيغالب نونف

 دمحم د ,حاتفم - 5

 «ءءاضيبلا رادلا «لاقبوب راد «1ط (ةيبدالا ةفرعملا ةلسلس) نايبلا لوهجم

 .1990 «برغملا

 دمحم «د روذنم - 6

 نع مجرثم ةغللاو بدالا يف ثحبلا جهنمو برعلا دنع يجهنملا دقنلا

 .1996 ءرضم ةضهن ؛هييامو .«نوسنال نيذاتسالا

411 



 دمحأ ديسلا .يمشاهلا - 7

 ةبتكم ءدمحم راجت نسح دادعإ ؛عيدبلاو نايبلاو يناعملا يف ةغالبلا رهاوج
 .1999 ءرصم «ةرهاقلا «بادآلا

 يمينغ دمحم د .لاله - 8

 .1986 ءنانبل «توريب ؛ةدوعلا راد «ثيدحلا يبدالا دقنلا

 عيرس وبأ زيزعلا دبع .د .نيساي - 9
 .1991 ءرصم ؛ةداعسلا ء.1ط «مييقتو ةسارد رصاعملا بولسألا ملع
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 تايرودلا -3

 ددعلا (ةيرصنتسملا ةمماجلاب بادألا ةيلك اهردصت) ةيرصنتسملا بادآ ةلجم - 1

 .1984 «قارعلا 0

 ءامنإلا زكرم نع ردصت ةلقتسم ةيركف ةلجم) رصاعملا يبرعلا ركفلا ةلجم - 2

 .1988 .سيراب «توريب .«طابش ؛«49 48 ددعلا «ءىمرقلا

 ةيبنجألا عجارملا -4 ١
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 لوألا بابلا
 ثيدحلارصعلا ىلإ اهتأشن ننم ةيانكلا يف ثحبلا خيرات

 هيف ثحبلا ةأشنو يئانكلا ريبعتلاب فيرعتلا :لوألا لصفلا

 70*25 ةيانكلاب فيرعتلا - ]1

 1 هيف ثحبلا جردتو ةيانكلا حلطصم ةأشن - 2

 .. سداسلاو سماخلا نينرقلا نابإ نييغالبلا دوهج : يناثلا لصفلا

 نماثلاو عباسلا نرقلا نابإ نييغالبلا دوهج :ثلاثلا لصفلا

 00 عساتلاو

 لاف نة د وهج عاف نيثدحملا دوهجو ةياككلا : عبارلا لصفلا

 نيب قيفوتلاو نايبلا مولعب ةضهنلا تالواحم نمضتتو :ةئطوت

 »2ظه”ش200000 مجعلا ةغالبو برعلا ةغالب

 0 ثيدحلا رصعلا يف يئانكلا ريبعتلا ةسارد تاهاجتا

 ةغالبلا رهاوجو ةحضاولا ةغالبلا اباتك : ةيميلعتلا يضارغالا - أ

 حاضيإلا ةيغب اباتك :ةينايبلا ةلأسملا ريسيت تالواحم -ب

 217110 ديدجلا اهبوث ىف ةيبرعلا ةغالبلاو
 نةووووو مهم ثءوةوو مووت ةغالبلا مولع باعك : يديلقتلا ءاجنالا ةبلغ بت جا

 ...يئانكلا بولسالا باتك : يئانكلا ثحبلا درفت رهاظم نم - ىو

 ..ةيانكلل مهثحب يف نيثدحملا نيسرادلا دهج يف ماتخلا ةملك -ه
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 يناثلا بابلا
 (348 -260) 000 ةينطفلاةهجولا نم ةيانكلا

 (260-290) 00 ةيئف ةروص اهرابتعاب ةيانكلا :لوألا لصفلا

 (313-291) ...٠ ةيعامتجالاو ةيقلخلا ميقلاب اهتلصو ةيانكلا :يناثلا لصفلا

 314-333 ا يئانكلا ريبعتلا تايلامج :ثلاثلا لصفلا

 (334-348) 0.0 قايسلا لخاد ارصنع اهرابتعاب ةيانكلا : عبارلا لصفلا

 3و4 اا ل سلا و تاق ةغاخلا ©

 2335-0414 عا سراهفلا *

 5 ا 00101 ةينآ رقلا تايآلا سرهف

 3مل 2 ااا مبا ةفيرشلا ةيوبتلا ثيداحالا سرهف

 2 .. رعشلا سرهف

 دول 0 وو ا خوحاحلا عا طل نادلبلاو نكامألا سرهف

 0-308٠ 0 ل ا مالعألا سرهف

 393+ م ال واعمال عم عجا رملاو رداصملا سرهف

 41612415 نات لاوس قاوم سما قط لولا ونال ماعلا سرهفلا ©
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 <”ثث ةنسل '*١١06 :عاديإلا مقر
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